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وأحالم أقداح

ال��ش��رُب ت��ف��رَّق أي��ن ل��ي��ُل ي��ا َق��َدح��ي ي��دي وف��ي أزال م��ا أن��ا
ال��رح��ُب أف��ق��ك ت��رنَّ��ح ح��ت��ى وأش��رب��ه��ا أش��رب��ه��ا زل��ُت م��ا
غ��رُب؟ ي��ا َس��ن��اك ف��أي��ن ي��ب��دو ف��م��ا ب��ال��ض��ب��اب ��ر ُع��فِّ ال��ش��رُق
��ُه��ُب؟ ال��شُّ وك��ادت ض��وئ��ه��نَّ ف��ي س��أٍم ِم��ن غ��رق��َن ل��ل��ن��ج��وم م��ا
ال��ش��رب؟ ت��ف��رَّق أي��ن ي��ال��ي��ل ق��دح��ي ي��دي وف��ي أزال م��ا أن��ا

∗∗∗
ي��ن��ه��اُر ب��ه��نَّ ي��ك��اد ح��ت��ى ُم��ص��ط��ِخ��ٌب ب��ال��ش��ه��وات ال��ح��اُن
ال��ع��اُر ِل��َي م��دَّه��م��ا ��ان َك��فَّ َض��َرٍج م��ن م��ص��ب��اَح��ي��ه وك��أنَّ
ت��يَّ��اُر م��ن��ه ��َق ت��دفَّ ب��دٍم ُص��ِب��َغ��ا ق��د ث��غ��ران ب��ل ��ان؟! ك��فَّ
ال��ح��بُّ رم��اه��م��ا ُم��ه��ج��تَ��ي��ن ِم��ن ُع��ِص��َرْت ط��ًل��ى م��ل��ؤه��م��ا ك��أس��ان
ق��ل��ُب أنَّ��ه��ا ت��زع��م ح��م��راءُ ِم��َزٌق ع��ل��ي��ه��م��ا ِم��خ��ل��ب��ان أو

∗∗∗
ال��ظُّ��َل��ِم؟ م��ن ُم��ن��َع��َط��ٍف أيِّ ف��ي ق��دم��ي؟ ب��ي ت��ط��وف أي��ن ل��ي��ُل، ي��ا
ُح��لُ��م��ي ط��ي��ف��ه��ا ع��تَّ��َم ب��األم��س أع��رف��ه��ا أك��اُد ال��ط��ري��ُق ت��ل��ك
َدِم��ي ع��ن��ُه وم��س��ح��َت َج��رَّْدتَ��ُه وق��د ال��ره��ي��ب خ��ن��ج��رك ِغ��م��ُد ه��ي
ت��ك��ب��و أو ال��خ��ط��وات ُق ت��ت��م��زَّ ج��وان��ب��ه��ا ع��ل��ى ال��ط��ري��ُق ت��ل��ك
ال��ذِّئ��ُب ي��ت��ث��اءُب ك��م��ا ف��ي��ه��ا ج��ائ��ع��ًة األج��س��اُد ت��ت��ث��اءَُب
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وأساطري أزهار

∗∗∗
ال��ُع��ري��ا ذل��ك أش��رب ف��أك��اد ظ��م��ئ��ي ُع��ري��ه��ا يُ��ل��ه��ب ح��س��ن��اءُ
ك��ال��دن��ي��ا ج��ائ��ع��ت��ان ع��ي��ن��ان ف��تَ��ح��ِط��م��ن��ي أَح��ِط��م��ه وأك��اد
َس��ق��ي��ا ف��ال ش��ج��ٍر ب��ال َزه��ًرا ف��ِم��ه��ا ع��ل��ى ال��ح��م��ى ي��د َغ��رَس��ْت
نَ��ْدُب ف��وق��ه��ا يُ��ع��رب��د ظ��م��أى َش��ف��ٌة ب��ح��رِّه��ا ف��تَّ��ح��ت��ه إْن
ال��َوثْ��ُب ي��ه��زُُّه ال��طِّ��الءُ وم��ش��ى ك��م��ائ��م��ه ع��ل��ى ال��ل��ه��ي��ُب رَق��َص

∗∗∗
ال��داءُ َه��م��َس��ه يُ��ق��طِّ��ع وف��ٌم نَ��َف��س��ي ُه��دبَ��َه��ا يُ��رنِّ��ح ع��ي��ٌن
ح��وَّاءُ؟! أت��ل��ك واخ��ج��ل��ت��اه! ُم��ج��ل��ج��ل��ٌة ك��ت��ف��ي ع��ل��ى وي��ٌد
َص��ح��راءُ ال��خ��م��ريَّ ف��ردوس��َي َل��ف��َح��ْت وال آدَم��ه��ا ك��ن��ُت ال
��ْح��ُب ال��سُّ ل��ه ن��اع��س��ًة ف��ت��ذوُب أُُف��ق��ي ف��ي يَ��ِرنُّ ال��ن��ع��اس ص��وُت
ال��رَّْط��ُب ال��ُم��ت��ث��ائ��ُب يَ��ن��ب��وُع��ه س��َه��ري ع��ل��ى س��َه��ري م��ن وان��ث��ال

∗∗∗
أَم��ُل أن��ه َق��ب��َل��َك، أَدِر، ل��م أم��ٌل ج��وان��ح��ي ب��ي��ن ن��وُم ي��ا
َخ��ِض��ُل ط��لِّ��ِه ب��ذائ��ب َدْوٌح يَ��ح��ِب��ُس��ه��ا ب��ات ال��ف��راش��ِة م��ث��ُل
وال��ُم��َق��ُل ع��ن��ُه األزاه��ِر ِب��ي��ُض َغ��ف��َل��ْت ج��ن��اح��ه��ا خ��ف��وُق ل��وال
ُع��ْش��ُب م��ه��اده��ا ك��لُّ ع��ذراءَ أودي��ٍة ب��ي��ن ظ��الل��َك م��ن أن��ا
ت��خ��ب��و ك��نَ��ج��م��ٍة ال��ِوش��اُح ط��لَّ رف��اِرف��ه��ا ع��ل��ى ��ب��اب ال��ضَّ ه��ام

∗∗∗
ال��َغ��َس��ِق؟ أن��ام��ُل ال��ت��راَب ع��ن��ه َم��س��َح��ْت أط��ي��ُف��ه��ا أراه؟! م��اذا
ُح��رق��ي! م��ن أن��ت دم��ائ��َك م��ن ه��و ِرف��ًة غ��ي��ره��ا ف��ؤادي ي��ا ه��و
أُُف��ق��ي ��ن��ا ب��ال��سَّ وف��تِّ��ح ح��ب��ي ب��ادل��ن��ي إل��ي��ه نَ��ِح��نُّ م��ا ه��و
ت��ص��ب��و م��خ��ادٍع ل��ُك��لِّ ب��ات��ت خ��ادع��ٍة ف��غ��ي��َر َل��ث��م��ُت ف��إذا
ُه��ْدُب؟ — وال��ه��وى ال��خ��ي��ان��ة ب��ي��ن — ب��ي��ن��ه��م��ا ق��ام ُس��وًرا أف��ك��ان

∗∗∗
ن��َف��س��ي ِع��ط��ُره��ا ف��أس��ك��َر َوْس��ن��ى َش��َف��ت��ي ع��ل��ى ذوائ��ب��ه��ا َخ��ف��َق��ت
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وأحالم أقداح

ال��َغ��َل��ِس م��ج��ام��َر تُ��ري��ُب ري��ًح��ا أَْرش��َف��ن��ي األط��ي��اب م��ن نَ��ه��ٌر
ال��ُع��ُرِس ل��ي��ل��َة غ��رََّد آذاَر ي��دا ��َخ��تْ��ُه ض��مَّ ن��ايً��ا ف��ك��أنَّ
ال��ح��بُّ يُ��ع��ي��ده��ا ال��ف��ض��اءِ ِم��لءَ َم��الِح��نُ��ه زال��ت وم��ا ف��َغ��ف��ا
تَ��رب��و ب��َش��ع��ِره��ا ال��ِغ��ن��اء َرْج��ُع يُ��راِق��ُص��ه��ا َس��ْوَس��نَ��ًة أن أو

∗∗∗
َخ��َدَع��ا ه��ًوى ي��ا ِذك��ري��ات��َي م��ن َش��بَ��ًح��ا ي��ا أن��ِت ط��ي��ف��ِك ج��س��َم ي��ا
م��ًع��ا وال��ظ��الَم ِخ��ْدرِك ت��ع��ت��اُد بَ��ِرح��ْت م��ا ال��َح��ِن��َق��اُت ل��ع��ن��ات��ي
ال��َف��َزَع��ا ح��ول��ِك ت��ن��ش��ر ع��ي��نَ��ي��ِك ع��ل��ى ال��ُغ��راب ب��أج��ن��ح��ِة َخ��ف��َق��ْت
يَ��ن��بُ��و َم��ض��ج��ٌع ل��ي��ل��ِك وال��ل��ي��ُل ش��ام��ت��ٍة ِض��ح��ك ُص��ب��ح��ِك ��ب��ُح ال��صُّ
ال��ذئ��ُب؟ َص��دَرِك وم��زَّق َق��ب��ًرا تُ��ج��دي ف��ال غ��ًدا ه��ل��ك��ِت وإِذا

∗∗∗
ال��نَّ��ِخ��ِر ��ر ال��م��ت��ع��فِّ َش��ع��رِك م��ن نُ��تَ��ًف��ا ��ُه ُع��شَّ ي��م��ألُ وال��ب��وُم
ب��ال��ح��ج��ِز ُم��ث��ق��ل��ت��ان وي��داِك ل��ًق��ى ل��ل��ذب��اب ث��غ��رِك وي��ع��ود
وت��ري ل��غ��ُوه��ا أخ��رس ب��األم��ِس ش��ف��ٍة ع��ن أذاه ت��دف��ع��ان ال
ال��ُغ��ْرُب ف��وق��ه ��ُش تُ��ع��شِّ َدوٌح غ��ًدا ال��خ��ب��ي��ث دم��ِك م��ن ول��يُ��س��َق
ال��ك��ل��ُب! ت��ح��ت��ه ويَ��ع��وي َغ��رث��ى ج��وان��ب��ه إل��ى ال��ص��الل ت��أوي

١٤ / ١٢ / ١٩٤٦
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أهواء

… امُلنتَظرة إىل

ال��س��اط��ِع ال��ك��وك��ِب م��ن خ��ي��اًال ال��دام��ع َط��رف��َي ع��ل��ى أط��ل��ي
ال��وادِع ال��ج��دول ��ِة ض��فَّ ع��ل��ى ال��ح��ال��م��ات األغ��ُص��ن م��ن ِظ��الٍّ
ال��ض��ائ��ِع ُح��بِّ��َي م��ن يُ��ن��اغ��ي��ن خ��اط��ري ف��ي أن��اش��ي��َد وط��وف��ي
ال��س��ام��ِع ق��ل��ب��َي ف��ي ويَ��ق��ُط��ْرَن ال��ُم��س��ت��ف��ي��ض َق��ل��ب��ي م��ن ��رَن يُ��ف��جِّ

∗∗∗
ال��ض��ي��اءْ ن��اظ��ريَّ ف��ي ي��ص��بَّ��ان ال��ل��ذَي��ن ِل��ل��ك��وك��بَ��ي��ن ِل��ع��ي��ن��ي��ِك
ال��ظِّ��م��اءْ ال��ح��ي��ارى يَ��س��ق��ي��ان وال ي��ن��ض��ب��ان ال ك��ال��ده��ر ِل��ن��ب��َع��ي��ن
ال��دم��اءْ ان��ث��ي��ال أط��ال ف��ؤاٌد ب��األغ��ن��ي��ات ي��ن��ث��اُل ِل��ع��ي��ن��ي��ِك
ال��ن��داءْ ف��ي��ه ذاب ل��و ال��بُ��ع��ِد ع��ل��ى ال��ل��س��اُن دع��اِك م��ا إذا ي��ودُّ

∗∗∗
ال��بَ��َش��ْر ب��ي��ن أُالق��ي��ِك ل��ع��ل��ي أراِك ل��ع��ل��ي ان��ت��ظ��اري ي��ط��ول
ال��ُم��ح��ت��َض��ْر ب��ال��ن��اظ��ر ك��ان وإن أراِك أن ل��ي بُ��د ال س��أل��ق��اِك
��ه��ْر ال��سَّ ه��ج��ي��ِر ف��ي ال��ك��رى وِظ��لُّ ُم��ن��اي رت��ه��ا ص��وَّ ال��ت��ي ف��دي��ُت
ال��نَّ��ظ��ْر! م��لءَ ح��س��ن��اء ف��أص��ب��ح��ِت ال��ح��ي��اة ح��ب��اِك م��ن ع��ل��ى أِط��لِّ��ي
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وأساطري أزهار

∗∗∗
ع��ال��ِق ب��ال��رؤى ن��اظ��ٍر ع��ل��ى وال��خ��ي��ال ال��ه��وى ف��ت��اَة أط��لِّ��ي
خ��اف��ِق��ي ف��ي ال��م��دراِت َع��بَ��ْرَن ال��س��ن��ي��ن ريُّ��ق��اِت م��ن ب��ع��ش��ري��َن
ال��ع��اش��ِق ُع��م��رَي م��ن ف��ي��ِه وم��ا ال��رب��ي��َع وه��ب��ُت ُك��الٍّ ب��ع��ش��ري��َن
ال��رائ��ِق ل��ل��م��وع��د أَُخ��بِّ��ي��ِه ص��غ��ي��ر رب��ي��ٌع إال َظ��لَّ ف��م��ا

∗∗∗
ال��ه��وى ��ي��ت��ُه��نَّ س��مَّ أح��ادي��َث ال��غ��داَة م��س��َم��َع��يْ��ِك ع��ل��ى س��أَروي
ال��ن��وى ك��ئ��ي��ِب ال��ت��دان��ي، ش��ق��يِّ ال��س��راب غ��ري��ِق ق��ل��ٍب وأن��ب��اءَ
ان��ط��وى ه��ن��اك غ��راٌم وه��ذا ال��ح��ق��ول ف��ت��اُة ف��ه��ذي أص��ي��خ��ي
ال��ج��وى؟ ي��ك��وُن ع��م��ا ال��ري��ف؟ ع��ن ال��راع��ي��ات؟ ربَّ��ة ع��ن أت��دري��ن

∗∗∗
تَ��س��م��ِع��ي��ن؟ ه��ل أَغ��اِن��ي��ه وه��ذي ال��ن��خ��ي��ل؟ تُ��ب��ص��ِري��ن ه��ل ال��ري��ف ه��و
ال��ح��ِن��ي��ن ع��لَّ��َم��تْ��ه ال��ت��ي وت��ل��ك ِص��ب��اُه ف��ي ش��اع��ٌر ال��ف��ت��ى وذاك
ال��ح��ِزي��ن ُم��س��ت��ق��اُه م��ن ال��ُح��بُّ ه��ي ال��ُم��س��ت��ط��اب نَ��ب��ع��ه م��ن ال��ف��نُّ ه��ي
ال��ع��اش��ِق��ي��ن ت��س��ت��م��ه��ل (بَ��ن��ل��وَب) ک ال��ق��ط��ي��ع وراء تُ��غ��نِّ��ي رآه��ا

∗∗∗
ع��اِت��ي��ْه م��ن��ه��م��ا خ��ف��ق��ٍة ف��ي ـ��ِن ال��ف��ؤاَدي��ـ ال��ت��ق��اءِ غ��ي��ُر ك��اَن ف��م��ا
ال��ح��ان��ي��ْه ال��ب��س��م��ة يُ��ش��ب��ه ب��م��ا ��ف��اه ال��شِّ اف��ت��راِر غ��ي��ر ك��ان وم��ا
ن��اح��ي��ْه ف��ي ال��ح��ب��ي��بَ��ي��ن ل��ق��اء ال��ل��ق��اء ك��ان ث��م ال��ه��وى وك��ان
ال��س��اق��ي��ْه ��ِة ض��فَّ ع��ل��ى ع��ي��اءً ت��رام��ى ح��ت��ى أه��واِك ق��ال ف��م��ا

∗∗∗
ال��س��ح��اْب ُض��ح��اُه ف��ي دج��ا وي��وٌم ال��ش��ت��اءُ ال��ع��اش��َق��ي��ن ع��ل��ى وأوف��ى
ارت��ق��اْب ف��ه��و ال��ع��ص��اف��ي��ر وإال ال��نَّ��خ��ي��ل إال ف��ي��ِه م��ا ال��غ��اُب خ��ال
ِح��ج��اْب َم��م��ش��ى ك��لِّ ف��ي ��ع��ف ال��سَّ م��ن ج��ان��بَ��ي��ه ف��ي ال��ح��ب��ي��بَ��ي��ن وب��ي��ن
وذاْب غ��ي��ٌم وان��ح��لَّ ال��ن��خ��ل ذُرى أض��اء وم��ي��ٌض إال ك��ان ف��م��ا
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أهواء

∗∗∗
ال��م��ي��اْه ال��ن��اط��ف��اِت ب��أف��ن��ان��ِك اس��ت��ج��ارا ك��ي��ف ال��غ��اب س��درَة وي��ا
ي��داْه ف��اس��تَ��ق��ب��َل��ت��ه��ا زخَّ ح��ي��ا ث��وب��ه��ا م��ن ب��لَّ وق��د رآه��ا
ب��آْه آٍه ك��لُّ م��وع��ٍد ع��ل��ى ال��ص��دور ي��س��ت��دف��ئ��ان ال��ِج��ذع ع��ل��ى
��ف��اْه؟ ال��شِّ واب��ت��ع��اُد ب��ه��زَّات��ه��ا، ال��ص��دور ال��ت��ص��اُق ك��ي��ف ال��ج��ذع َس��ِل��ي

∗∗∗
أه��داب��ه��ا؟ ب��ي��ن ق��ط��رٍة ع��ل��ى ال��ض��ي��اء رق��َص غ��اُب ي��ا أش��اه��دَت
أت��راب��ه��ا؟ وأَح��زاَن أس��اه��ا ال��س��م��اء ب��دم��ِع ت��ب��ك��ي أه��َي تُ��رى
أع��ش��اِب��ه��ا ب��ي��ن ال��ش��ذى ودفءِ ال��ح��ق��ول نَ��ْوِر ك��لُّ ول��ك��نَّ��ه��ا
غ��اِب��ه��ا ف��ي ال��ف��راش��اِت وك��لِّ ف��ي��ه��ا ال��ع��ص��اف��ي��ِر ك��لِّ وأف��راُح

∗∗∗
ب��ال��وئ��ام س��اع��اِت��ه ل��ف��دَّي��ُت يُ��ف��دَّى ل��و ال��ذي ال��خ��ص��ام وذاك
ب��ال��س��الم ل��ف��ت��ٌة أو ف��ي��ه ي��ٌد ت��رفُّ ي��وٍم أج��ِل م��ن أُف��دِّي��ه
اب��ت��س��ام ظ��ل دون ت��ن��ُظ��را أن ِن ت��س��ت��ط��ي��ع��ا ال ع��ي��نَ��ي��ن أج��ِل وم��ن
ال��َغ��م��ام ع��ن��ُه ي��ن��ح��لُّ ك��ال��ص��ح��و ـ��ِر األس��اري��ـ ف��ي ق��س��وة ل��ه ت��ذوُب

∗∗∗
ن��س��ك��را؟ أن ق��ب��ل أح��طَّ��م��ِت��ه��ا ال��ك��ئ��وس؟ نُ��ِع��لَّ ��ا ول��مَّ ِخ��ص��اًم��ا
ُم��خ��ض��وِض��ًرا؟ ال��ص��ي��ِف ع��ل��ى ن��ديٍّ��ا ال��رب��ي��ع ب��ع��ض زال وم��ا ِخ��ص��اًم��ا،
ت��ن��ُظ��را؟ أن ال��نُّ��وُر ألأل إذا ال��ع��ي��وَن ت��م��ن��ع��ي��ن ف��ه��ل ِخ��ص��اًم��ا؟
ال��َم��ع��بَ��را؟ ي��م��ل��ك أن ال��ن��ه��ر، م��ن ال��خ��ي��اِل ان��ع��ك��اَس تُ��وق��ف��ي��ن وه��ل

∗∗∗
ال��ج��ف��اء؟ ف��ف��ي��َم م��ن��ي، وتُ��دن��ي��ِك تَ��س��ت��ب��ي��ِك ش��بَّ��اب��ت��ي أغ��ان��يُّ
ال��م��س��اء ع��ن��د ال��ب��ي��ِض ب��أق��داِم��ك ت��س��ت��ب��دُّ س��اح��ٍر ُق��َوى ك��أنَّ
وم��اء ِظ��لٍّ ب��ي��ن م��وع��دي إل��ى اس��ت��دار ح��ي��ُث ال��دَّرُب ب��ك ويُ��ف��ض��ي
ال��س��م��اء وَص��م��ِت ال��ن��خ��ي��ل، وه��م��ِس ال��ُق��ل��وع ارت��ج��اِف ب��ي��ن ، ال��ش��طِّ ع��ل��ى
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∗∗∗
وب��ال��ِم��رَوح��ات ح��ي��نً��ا ب��ك��ف��ي��ِك ن��اظ��ريَّ ع��ن خ��دَّي��ِك ��ب��ِت وح��جَّ
ل��ألُغ��ن��ي��ات؟ اِك خ��دَّ اح��م��رَّ إذا ت��ص��ن��ع��ي��ن ف��م��ا وأش��دو س��أش��دو
ال��م��وات ح��ت��ى واخ��ض��لَّ وأص��غ��ي��ِت، م��ب��ه��ورتَ��ي��ِن ��ي��ِك ك��فَّ وأرخ��ي��ِت
واألم��ن��ي��ات وال��ح��ب، ال��ش��رِق، ع��ل��ى األخ��ي��ر ال��ش��ع��اُع ي��م��وت أن إل��ى

∗∗∗
ي��أف��ُل ال��ه��وى ب��ع��ض ول��ك��نَّ ي��م��وت ل��ن ال��ه��وى إن وه��ي��ه��اَت،
ال��ُم��س��بَ��ُل ال��ن��اظ��ر يَ��غ��ُرب ك��م��ا ال��س��اه��راُت األن��ُج��ُم ت��أف��ل ك��م��ا
ال��ج��دوُل ي��رق��د ك��م��ا م��ل��يٍّ��ا، ال��ِف��َس��اح ال��ب��ح��اُر ت��س��ت��ج��مُّ ك��م��ا
وال��ش��م��أُل! ال��ن��اُي ي��ص��ُم��ُت ك��م��ا ال��َج��ن��اح ك��ان��ط��واءِ ال��لَّ��ظ��ى، ك��ن��وِم

∗∗∗
ال��ف��ت��وْر؟ ي��ع��ت��ري��ه ال ك��ان، ك��م��ا ي��زاُل م��ا وال��ه��وى م��ض��ى أع��اٌم
ك��ال��زه��ور؟ ث��ان��ي��ًة، ف��ن��ل��ق��اُه ع��ل��ي��ن��ا يُ��وف��ي ال��ص��ي��ُف ه��و أه��ذا
ال��َح��ُرور ريَّ��ُه��نَّ أظ��م��أْت ف��ال ال��ُخ��ل��ود زه��وُر ول��ك��ن��ه��نَّ
ال��دُّه��ور ِع��ط��َره��نَّ اس��تَ��ن��زَف��ت وال ال��ش��ت��اءُ ل��ونِ��ه��نَّ م��ن ن��ال وال

∗∗∗
ال��دوال��ي ت��ح��ت ال��ن��س��ائ��م ح��ب��ي��ُس ال��وك��ون َق��ف��ُر وال��غ��اب ، أغ��ان��يُّ
ِظ��الِل م��ن ف��وق��ه ب��م��ا ح��ري��ًق��ا ال��ه��ج��ي��ر التِّ��َق��اِد م��اءه، ت��رى
ال��ث��ق��اِل ب��أف��ي��ائ��ه��نَّ ي��ن��ؤَن ال��ُغ��ص��ون ح��ي��ُث ال��ت��ع��اش��ي��ِب، وف��وق
ال��ج��م��اِل؟ اض��ط��ج��اُع ك��ي��ف أأب��ص��رُت ال��ع��ط��ور َه��ده��َدت��ه َم��ض��ج��ٌع ل��ه��ا

∗∗∗
ال��ح��ي��اة؟ ك��ل ب��األم��س ك��ان وم��ا ال��ذك��ري��ات أس��ت��ح��ض��ر أأم��س��ي��ُت
ال��ش��ف��اه؟ األغ��ن��ي��ات ع��ل��ى أم��ات��ت ال��غ��رام أغ��اب ح��ي��ات��ي؟ أض��اع��ت
ال��رع��اة ف��ي��ه زال وم��ا خ��ض��ي��ًال ال��ن��خ��ي��ل غ��اُب زال وم��ا أنُ��م��س��ي،
ح��س��رت��اه؟ ف��وا وخ��ابَ��ا، أح��بَّ��ا، ال��س��ام��ِري��ن: َم��وِق��د ع��ل��ى ح��دي��ثً��ا

14
https://jadidpdf.com



أهواء

∗∗∗
ل��ل��ج��ن��ون! ي��ا أدع��وِك! وأدع��وِك ال��ن��داء ت��س��م��ع��ي��ن ل��و أُن��ادي��ِك
ال��ح��ن��ون ال��رض��ي��ع ص��وُت ال��م��ه��ِد م��ن ال��غ��داَة ِم��س��م��ع��ي��ِك ف��ي رنَّ إذا
ال��س��ن��ون أخ��ف��تَ��ت��ه ص��ًدى ون��ادى تُ��رض��ع��ي��ِه أن ال��زوُج ب��ِك ون��ادى
أك��ون؟ ع��س��ان��ي َم��ْن ب��ه��ا؟ أُدوِّي ل��ه��ي��ٍب م��ن ص��رخ��ًة ن��ف��ُع��ه��ا ف��م��ا

∗∗∗
ال��َق��ه��َق��رى؟ آم��ادَي وأرج��ع��ُت ال��ن��داء؟ ك��ب��ري��اءِ م��ن ��رُت أع��فَّ
ال��َوَرى؟ ك��ك��لِّ أُن��ث��ى ون��ادي��ُت ُم��ن��اي رت��ه��ا ص��وَّ ال��ت��ي ن��س��ي��ُت
ال��ق��رى! تُ��راب ف��ي ِم��س��َم��ٍع إل��ى ال��س��م��اء ف��ي ِم��س��َم��ٍع ع��ن وأع��رض��ُت
وال��ث��رى؟! ال��ه��وى ف��ت��اَة وأدع��و وال��خ��ي��ال ال��ه��وى ف��ت��اُة أتُ��ص��غ��ي

∗∗∗
َم��ع��زِل ف��ي ال��ش��رِّ ع��ن ودن��ي��ا ال��ح��ق��ول ب��ي��ن َس��ج��واءَ وودَّْع��ُت
ِل أوَّ ه��ًوى ذك��رى ال��ري��ف م��ن خ��ض��ي��ٍل رك��ٍن ك��ل ف��ي وخ��لَّ��ف��ُت
ال��ج��دوِل ��ة ض��فَّ ع��ل��ى ِب��ِش��ع��ري ال��ه��ام��س��ات أوراق��َي ق��ص��اص��اِت
ال��ش��م��أِل م��ع يُ��غ��ن��ي ون��ايً��ا ف��ي��ه ال��ُح��ْل��َو اس��َم��ه��ا ك��ت��ب��ُت وِج��ذًع��ا

∗∗∗
ال��ط��اف��رة روُح��ه م��ل��ؤه��ا ص��بً��ى ال��ق��ل��وَب ال��م��س��ت��رقُّ ه��ذه ف��م��ن
ال��ن��اف��رة؟ وال��خ��ص��ل��ة ال��ظ��ل��ي��الِت ال��ع��ي��وَن ت��ل��ك ودَّع��ُت ك��ن��ُت أم��ا
اآلس��رة! ال��ن��ظ��رة ه��ذه َس��نَ��ى ال��غ��داة ق��ب��ل ��ْف��ُت ت��رشَّ ك��أن��ي
ال��غ��اب��رة؟! ال��ربَّ��ة تُ��ش��ب��ه أم��ا ك��ه��ذا؟ ش��يءٌ ال��ري��ف ف��ي ك��ان أم��ا

∗∗∗
ال��م��وع��دا؟ أَس��ِب��ق ب��أن ل��ي ف��َم��ْن ف��اص��ًال ب��ي��ن��ن��ا م��ا ال��ُع��م��ُر َم��َش��ى
ال��م��َدى اح��ت��واه وم��م��ا ث��واٍن، ال��زم��اُن م��ن��ه ال��ح��بُّ ول��ك��ن��ه
ال��ن��َدى ب��رَد ال��ري��ُح تَ��نْ��ِف��ُض ك��م��ا ال��س��ن��ي��ن ع��ن��ه��ا ف��أن��ِف��ض أراه��ا
ال��م��ول��َدا ال��م��ولِ��ُد ويَ��س��ت��وق��ُف ُع��م��ره��ا أخ��و وُع��م��ري ف��ت��غ��دو
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∗∗∗
ال��س��ن��ي��ن ض��ج��ي��ُج ِم��س��َم��َع��ي��ه��ا وف��ي ُق��ل��ت��ه إن ال��ش��ع��ر ت��س��م��ع وه��ل
ج��ن��ي��ن؟ إال ك��ن��ُت وم��ا ع��اًم��ا ـ��ن ع��ش��ري��ـ ق��ب��ل م��ن ال��س��ب��ِع ع��ل��ى أط��ل��ت
أج��م��ِع��ي��ن ال��ورى ح��دي��َث ه��واه��ا — ال��غ��رام أن��َت ت��دِر ول��م — وأم��س��ى
ال��ع��اش��ِق��ي��ن؟! أَك��ث��َر وم��ا ف��ق��ال��ت: ال��ه��وى ب��ه��ذا ن��بَّ��ئ��وه��ا ل��ق��د

∗∗∗
ال��ض��اري��ة؟ ال��ذئ��ب��ة إل��ى إل��ي��ه��ا، ال��ن��ش��ي��ُد ه��ذا ان��ث��ال ق��ل��ِب��ه أَِم��ن
ال��ق��اِف��يَ��ة رن��ة اس��ت��ش��ع��رت م��ا ءِ ال��دم��ا ط��ع��ُم ف��ي��ه ي��ك��ن ل��م ول��و
ال��خ��اِف��يَ��ة ب��ال��ب��س��م��ِة ت��ب��وح��ان ��ازت��ان غ��مَّ تَ��س��ِب��ي��ه زاَل وم��ا
ال��خ��اِل��يَ��ة األع��ُص��ر ف��ي ك��ان ب��م��ا ال��خ��ي��ال ت��ذُك��ران زال��ت��ا وم��ا

∗∗∗
ال��َوَرْق ي��ل��ع��ب��ان ب��ه، ص��ب��اه��ا ال��ُم��س��ت��ِب��د وال��غ��ادِة وب��ال��ح��بِّ
وال��َح��نَ��ْق ال��ه��وى ِس��ه��ام ف��أل��َق��ى ال��ص��غ��ي��ر اإلل��ُه اس��ت��ك��اَن وك��ي��َف
ال��ِح��َدق ون��وَر ال��خ��دود، وورَد ��ازتَ��ي��ه غ��مَّ ف��ي��ه رم��ى ِره��اٌن،
األَل��ق؟ وج��ن��ت��ي��ِك ف��ي يَ��ْخ��ُب ول��م ال��ق��روَن اق��ت��ح��م��ِت ك��ي��ف ال��ل��ه، ل��ِك

∗∗∗
ال��زَّه��ر ذب��ول ل��وال ش��ق��ي��ق��ان، وال��رب��ي��َع اب��ت��س��ام��تَ��ه��ا ك��أنَّ
ال��َق��م��ر؟ ش��ع��اع أم ث��غ��ره��ا؟ ع��ل��ى ال��وروَد ت��ل��ك ي��ن��ثُ��ر أآذار
َش��َه��ر إال آذاَر ع��م��ُر وم��ا ال��زم��اِن ُك��لُّ اف��ت��رَّ ث��غ��ره��ا ف��ف��ي
ال��َق��َدر! ب��ك��أس أذَك��َرت��ن��ي وإن ال��ش��ف��اَه ت��ل��ك يْ��ُت َف��دَّ وب��ال��روِح

∗∗∗
ال��س��اط��ِع ال��ك��وك��ِب م��ن خ��ي��اًال ال��دام��ِع ط��رف��َي ع��ل��ى أِط��لِّ��ي
ال��وادِع ال��ج��دوِل ��ِة ض��فَّ ع��ل��ى ال��ح��ال��م��ات األغ��ُص��ن م��ن وِظ��الٍّ
ال��ض��ائ��ِع ُح��ب��َي م��ن يُ��ن��اغ��ي��ن خ��اط��ري ف��ي أن��اش��ي��د وُط��وف��ي
ال��س��ام��ِع ق��ل��ب��ي ف��ي وي��ق��ُط��رن ال��م��س��ت��ف��ي��ض ق��ل��ب��َي م��ن ��رن يُ��ف��جِّ

١ / ٢ / ١٩٤٧
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القديم السوق يف

١

القديم والسوق الليل،
العابِرين غمغماِت إال األصوات به خفتَْت

حزين نغٍم من الريُح تبثُّ وما الغريب وُخطى
البهيم. الليل ذلك يف

العابرين وغمغمات القديم، والسوق الليل،
ُشحوب يف الحَزانَى املصابيح تعرصه والنور

— الطريق عىل الضباب مثل —
عتيق، حانوٍت كلِّ من

يذوب نغم كأنَّه الشاحبات، الوجوه بني
القديم. السوق ذلك يف

٢

غريب، من قبيل طاف كم
الكئيب، السوق ذلك يف

البهيم. الليل يف وغاب ُمقلتَيه، وأغمض فرأى
تُضاء، نافذٍة خياُل الدخان حلق يف وارتجَّ

… َخان بالدُّ تعبث والريح
https://jadidpdf.com
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بالدُّخان، واكتئاٍب، فتوٍر يف تعبث، الريح
… ِغناء وصَدى

وبالنخيل، … امُلقِمَرات بالليايل يُذكُِّر ناءٍ
بالرحيل وأحلم … أسمعه أظلُّ الغريب وأنا

القديم. السوق ذلك يف

٣

كالُغبار، البضائع عىل الضئيل الضوء وتناثر
الرتيب، اللحن كأنَّها الظالل، عىل الظالل يرمي

الجدار، عىل البارداِت، امَلِغيب ألوان ويُريق
امَلِغيب. ُسحب كأنها الرازحات الرفوف بني

فاه، وبالشِّ بالرشاب يحلم الكوب
النجوم. أو والرساج الظهرية تُلوِّنها ويٍد

الحياة، فيه وَحرشَجْت عليه، بَرَدْت ولربما
والرياح، الكواكب باردة ظلماء ليلٍة يف

الصباح. وأطفأه به، اج الرسِّ سِهر َمخدٍَع يف

٤

كالظالل. الَغِد َمشاِهد الدُّخان، خلل من ورأيُت
بالوداع تُومئ وهي الحيارى املناديل تلك

تزال وما الثقيل، الدمع ترشب أو
امُلضاع العطر هوَّم خيايل يف وترسب تطفو

الجاري! الدم بها وخضَّ فيها،
الناِر ُد وتََوقُّ الدُّجى لون

الراعشات الظالل تُخفيها ثم األريكة يجلو
اللهُب شحوبه أضاء وجٌه

يَحتِجُب ثم ويسطع، يخبو،
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مات! … مات يقُطر: ثم يقطر وهو يُغمغم ودٌم

٥

العابِرين وغمغمات القديم، والسوق الليل،
الغريب. وُخطى

ستُوَقِدين الشموع أيَّتُها وأنِت
تعرفيه، لن الذي الليل يف املجهول، املخدع يف
الخريف أمساء مثل ارتخاءٍ يف ضوءَِك تُلقني

الغروب أضواء تحت السنابل به تموج حقٌل —
— فيه الغربان تتجمع

الخريف أوراق مثل ارتخاءٍ يف ضوءك تُلقني
الجنوب: يف باألغاني، َسكرى قمراءُ ليلٍة يف

بعيد من [الدرابك] نَْقُر
جديد! من ويصمت به، الثقيل، السعف يتهامس

٦

باللهيب، يحلم وكان ، مثلكنَّ قلبي كان قد
الظالم يف ووجًها يًدا الزمان له أتاح حتى

الحبيب ويد الهوى نار
عام بعد عاٌم وكان الحياة، يحرتق زال ما
الرشاع غاب مثلما وجٍه بعد ووجٌه يميض،

سكون: يف سكون؛ يف يحلم وكان الرشاع، بعد
والعيون والفم، بالصدر،

وداع وال لقاء فال … الخلود ظلَّله والحب
الطويل الحلم لكنه

النخيل. أفياء تحت والتثاؤب التمطِّي بني
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٧

املالل وأنساه خبا، ثم — وكان كان باألمس
حنني فال — بالضياء يحلم كيف حتى واليأس،

أننُي وال بُكاء، وال اكتئاب، وال ُدجاه، يغىش
يزال وما … ويذهبان الشتاء يحتضن الصيف

الرياح، جوانبه يف تَعِوي املهجور كاملنزل
الكئيب الليل يف ترقاه ال املنهار، لم كالسُّ
الصباح. التمع إذا ستُهِبطه قدٌم وال قدٌم

املغيب يف قلبي زال ما
مساء، وال أصيَل فال املغيب يف قلبي زال ما

والضياء! ِهي أتْت حتى

٨

عام ُمنذ التقينا أنَّا سوى منها يل كان ما
الطريق أضواء تحت وطوََّقتِْني املساء، ِعند

والظالم — تهمس وهي يداها عني ارتخت ثم
والطريق: الحزانى املصابيح وتنطفئ يحبو،

الظالم؟ يف وحدك «أتسري
رفيق؟» بال السبيل، تعرتض واألشباح أتسري
بعيد: من بعيد، من يعوى والذئُب فأجبتُها
ُهناك سألقاها عنها، باحثًا أميض سوف «أنا

ُهناك.» لنا َمخدَعني أبني وسوف الرساب، عند
تريد.» من «أنا الصدى: به تبوُح ما َع ورجَّ قالت
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٩

الِقفار يف ترضُب فيَم تميض؟ فأين تريد من «أنا
انتظار. عىل منَك ُكنُت الحبيبة أنا الرشيد؟ مثل
والدموع — قالت ثم وقبََّلتِْني «… تُريد من أنا
الشباب: ُحلم ترى لن أنك «غري مقلتيها: يف
الضباب يُخفيه يكاد البعيد التلِّ عىل بيتًا

والشموع َوسنَى، ِنصَف تعلو وهي األغاني، لوال
ارتخاء! يف ارتخاءٍ؛ يف النوافذ من الضياء تُلقي
رحيل: وال ثَواءَ ال تبقى وسوف تُريد من أنا
بالقليل، يبخُل فسوف الكثريَ أعطى إذا حبٌّ

رجاء. وال فيه يأس ال

١٠

القريب، النائي أيها أنا
أكون لن أني غري وحدك، أنت لك

يلعنون ورائي وأسمعهم أسمعها، أنت لك
الحبيب الحلم أيها أسمع أكاد الغرام. هذا
الغريب الرجل أيها تبكي. وهي أمي لعناَت

تسري! لن تبقى، سوف أنك بَيَْد … لغريك إني
وُمقلتاك تتحركان، فما َرتَا ُسمِّ قدماَك

األسري؟! العبُد أيُّها طريقي، سوى تُبرصان ال
∗∗∗
ُهناك ألقاها سوف فاتركيني: أميض سوف «أنا

الرساب.» عند
تسري!» «لن تهمس: وهي فطوََّقتِْني
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١١

الذئاب أحداِق بني تميض فأين تُريد، من «أنا
البعيد؟» الدرَب ُس تتلمَّ

الرساب إىل الحننُي دام ما أسري، سوف فرصخُت:
البعيد الدرب أسلُك دعيني الظامي! قلبَي يف
الذئاب أحداق ليس انتظاري: يف أراها حتى

الشموع من عيلَّ أقىس
الظالم وال ِبني، ترتقَّ التي الُعرس ليلة يف

األنام! أو أنِت منِك أقىس واألشباح، والريح
والظالم يداها، عني فارتَخْت أميض! سوف أنا

… يُطغي
الدموع! عينَيَّ وملءُ وقفُت ولكني

٣ / ١١ / ١٩٤٨
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األخري اللقاء

اشتهاء يف جيُدِك وماَل ساعداَي، حوَلِك والتفَّ
والشفاُه إال أحسسُت فما — الَوسنَى كالزهرة

وللمساء الشفاِه. فوق
َشذَاه ِمْن وأسكُر به، فتسكرين يضوُع عطٌر

والذراع والفِم الِجيِد يف
الرشاع ذَاب مثلما بعيد، أُفٍق يف فأغيُب

مداه! يف وأوغل النائي الشاطئ أرجوان يف
∗∗∗

الضئيل والنجم — عالقتان شفتيَّ يف شفتاِك
— عناق من راعشاٍت بقايا عىل َسنَاُه يُلقي

الثقيل. الصمُت وأطبَق يداِك، عني ارتخت ثم
الفراق ِظلِّ عىل وإغفاءً َعربى، نشوًة يا

… وانتشاء ذهوٍل من الفراشة كإغماءِ ُحلًوا،
انتهاء! غري إىل دوًما

∗∗∗
الشفاه فوق همسًة يا
آه شبَه فكانت ذابت

الهائمات، الغروب ارتجافات مثل سكرًة يا
الفضاء، يف تناءى وقد الجناح سكن كما رانت
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وأساطري أزهار

انتهاء، غري إىل َغرَقى
اآلفالت. النجوم مثل

∗∗∗
أعود لن تراني. لن … «ال –

الوعود لكنَّ هيهات.
الخيال يف آتي وسوف أنت، فِخفَّ … تُِلحُّ تبقى

الضياء سال وربما أنت، جئَت ما إذا يوًما،
يزال وما نسيَت، وقد الضاحكات، الوجوه فوق

غباء! يف يَُحدُِّق خال موضٌع األرائك بني
ُوجوم؟ يف يَُحدُِّق به تُحسُّ أَما الفراغ! هذا

يدوم!» لكي أنت فخفَّ الفراغ، أنا … الفراغ هذا
∗∗∗

األخري؟! اليوم هو هذا
ِلقاء؟ إىل تخفَّ ألن أتُصدِِّقني؟ حرستاه! وا
انتهاء! دون فليته األخري، اليوم هو هذا

تسري، ال الكواكب ليت
تفيق! فال الزمان عىل تناُم الَعْجَىل والساعة

رفيق. بال الرساب إىل أسري — وحدي خلَّفتني
∗∗∗

«يعجزون تقويل: أن ِبُوسِعِك أَما للعذاب! يا
يصنعون؟ فماذا عنا،
اللقاء حان أنني لو

املساء، نجم فاقتادني
أستفيق ال غمرٍة يف

الطريق!» أضواء تحت خرصي تلفُّ وأنت إال
∗∗∗

تَسهِرين إنِك تقول … تُضاء ونافذٌة ليٌل
تَهمِسني ِك أُحسُّ إني
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األخري اللقاء

لقاء؟» إىل تخفَّ «ألن املميت: الصمت ذلك يف
تُضاء ونافذٌة ليٌل،

الشعاع ينحلُّ ثم … فيها وأنِت رؤاي، تغىش
العميق. الليِل ظلمِة يف

بالوداع، يُومئُ وهو بعيٍد من ِظلُِّك ويلوُح
الطريق. يف وحدي وأظلُّ

١٩٤٨
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أساطري

يلعن أن هو فآىل … السعادة وبني بينهما حائًال املذهب يف اختالفهما وقف
األوثان!

الوثنية] اليونان يف حب [قصة

الزمان َحرشجاِت ِمْن أساطريُ
البالية، اليد نسيُج

الهاوية من ظالٌم رواها
ميِّتَان. بها وغنَّى

الرساب ماَج كالِبيد، أساطريُ
ِشهاب، بقايا ْت وشقَّ عليها،
النَُّضار بريَق فيها وأبرصُت

الرغيف، ِظالل ِمن سًدى يُالقي
الكثيُف والستاُر وأبرصتُني
انتظار، فضاع عني يُواريِك

عاشقان. وانتهى ُمنًى، وخابت
∗∗∗

القاسيات امُلدى مثل أساطريُ
البائسني، دم من تَالوينُها

الطغاة عيون يف أَومَضت فكْم
السنني، غبار من َلْت ُحمِّ بما
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وأساطري أزهار

السماء؛ وحُي يقولون:
األنبياء يسمُع فلو

الهاوية ُظلمة َقهَقَهْت ملا
بالية، بأسطورٍة

القرون تجرُّ
جنون يف لًظى، من بمركبٍة

كالجنون! لًظى
∗∗∗

اللَّجوج الغراُم وهذا
… باردة ملسٍة من أيرتدُّ

الثلوج خيال من إصبٍع عىل
بائدة؟ وأسطورٍة

الرمال يف أَطَلَقت وعرَّافٍة
سؤال، بقايا

الغيوب، تستطلعان وعيننَي
الدروب، وتسترشفان

صالة وكانت … ابتهاٌل فكان
اإلله، وجَه ُر تَُعفِّ

الشفاه. انطباق عليه وتحثو
∗∗∗

املساء نجم زال فما تعاَيلْ
الغريق، النهار يف السنا يُذيب

الطريق سكوَن ويغىش
وانطفاء. ومضٍة من ِبلوننَي

الثقيل الهواءِ وهمُس
الغروب، واكتئاب الشذى ِبدفءِ

بالرحيل: يُذكِّرني
يذوب، التحايا خالل رشاٌع
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أساطري

للعذاب! يَا ُح. تُلوِّ وكفٌّ
∗∗∗

السحاب لون زال فما تعاَيلْ
بالرحيل يُذكِّرني … حزينًا

رحيل؟!
الزمان، نُذيب … تعاَيل تعاَيل،

طويل، عناٍق يف وساعاته،
باألرجوان ونصبغ
املدى، وراء رشاًعا

الغدا وننىس
العاطر الدافِئ صدرِك عىل

الشاعِر. كتهويمة
الفضاء فملء تعاَيلْ؛
باللقاء، هامٌس صًدى
انتهاء. دون يوسوُس

∗∗∗
بعيد انتظاٌر ُمقلتَيِك عىل

يريد: ويشءٌ
ظالل

سؤال، جانبيها يف يُغمغم
حزين وشوٌق

الرساب، اعتصار يريد
األَوَّلِني أسطورة وتمزيق

للعذاب! فيا
الحجاب. خلف جناحان

… ِرشاٌع
بالوداع! وَغمغمٌة

٢٤ / ٣ / ١٩٤٨
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اتبعيني

اتبعيني
بعيد شطٍّ عىل الذكرى به رانْت فالضحى

الوحيد، بالنجِم األغوار حالم
و«اتبعيني» يتوارى، ورشاع

وظلٌّ … الَوسنَى الزرقة يف همسة
يَضَمحلُّ، جناٍح من

سكوِن، ِمن ناعساٍت بقايا يف
سكوِن من بقايا يف

سكوِن! يف
∗∗∗

خياُل يغشاها األغواُر هذه
مالُل إال يَسربها ال األغوار هذه
انطفاءِ شبه يف األمواَج تعكس
الكئيب، الشطِّ يف املهجور لونَُه

ومساء صباٍح يف
دروِب يف … ُسكارى وأساطريُ
مداها املايض أطفأ دروٍب يف
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وأساطري أزهار

وطواها
اتبعيني … فاتبعيني

∗∗∗
ذُهوُل يعلُوها طآن الشُّ هي ها … اتبعيني

القديِم كالحلِم األلواِن ناصُل
نجوِم كأشباِح ساٍج به، الذكرى عاَدت

واألفوُل َسناها الصبُح نَيس
ُجفون! بني … ناعٍس ُسهاٍد يف

انتظاُر كعينيِك الخايل، الشاطئ وجوم يف
ونهاُر. وليٌل … الريح تصبغ وظالٌل

بُرود يف تجلو، زرقاء صفحٌة
الزمان ظلَّ غامض، وابتساٍم

الوحيد. الشطِّ عىل البايل امُلتَعب ِللفراِغ
عاشقان، ِسوانا يأتي غٍد يف … اتبعيني

تتبعيني، لم وإن حتى غٍد، يف
الحزين الشطِّ عىل املوُج، يعكس

السنني. أشباَح املخنوق، امُلتعب والفراغ
∗∗∗

وراحا … الخاوي املوعُد جاء أمس
عليَّا! … اليأِس عىل املايض… عىل الباب يطرق
الصباَحا تقتاُت الساعَة أرقب … وحدي كنُت

إليَّا القايس القاتل عني مثل ترنو وهي
تذُكرينه ال الذي األمس يف … أمس

سفينة يف … كئيب مصباٌح الشطآن ضوَّأ
فقليًال قليًال الليل ُظلمة يف واختفى

وتواِن ارتخاءٍ يف وتناءَْت،
وأغاني ُمجَهدات، غمغماٌت

الضئيَال. الضوءَ تتبُع وتالَشْت،
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اتبعيني

تذُكرينه ال الذي األمس ففي … اآلن أقِبِيل
سفينه يف كئيب مصباٌح طآن الشُّ ضوَّأ
فقليًال. قليًال الليل ُظلمة يف واختفى

٢١ / ٤ / ١٩٤٨
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تتمزق رئة

خ��ي��ال��ي ف��ي ال��غ��د ويُ��ط��ِف��ئ راح��ت��يَّ يُ��ث��ِل��ُج ال��داءُ
ال��ذب��اِل ك��أن��ف��اِس ـ��ِل��ق��ه��ا ويُ��ْط��ـ أن��ف��اس��ي، وي��ش��لُّ
ال��زَّواِل ش��بَ��ح ف��ي��ه��م��ا ُق��ص ي��ر رئ��تَ��ي��ن ف��ي ت��ه��ت��زُّ
��ع��اِل وال��سُّ ِم ب��ال��دَّ ال��ق��ب��ر ِم ظ��ال إل��ى م��ش��دودتَ��ي��ن

∗∗∗
ال��ص��ب��اِح؟ ن��دى ي��ج��فُّ ك��م��ا ُت؟ أم��و ك��ذا ح��س��َرت��اه؟! وا
واألق��اِح��ي ال��زن��اب��ق ـ��َواِف أْف��ـ ب��ي��ن ي��ل��م��ع ك��اد م��ا
ال��دوال��ي أف��ي��اءَ ت��ه��زُّ ـ��ِع ال��رب��ي��ـ أن��ف��اُس ف��ت��ض��وُع
ال��ج��ن��اِح! َخ��ف��ُق ك��أن��ه ءِ ال��ه��وا ف��ي ت��الَش��ى ح��ت��ى

∗∗∗
ال��ره��ي��ُب ال��م��وت أي��ه��ا ـ��ِم��َك ب��اْس��ـ ن��ادي��ُت ل��ي��ل��ٍة ك��م
ال��غ��روُب م��ال إن ع��ل��يَّ ُق ال��ش��رو ط��ل��ع ال ووددُت
آِل خ��َف��ق��ات م��ن أح��بَّ ك ُدج��ا أرى ك��ن��ُت ب��األم��س
وال��ل��ه��ي��ُب! ال��دُم ف��ب��لَّ��ه��ا ءِ ال��ظِّ��م��ا آم��ال راق��ص��ن

∗∗∗
ذراِع��ك إل��ى ال��ظ��الم ف��ي ن��ي خ��ذ أص��ي��ح: ك��ن��ُت ب��األم��س
ش��راِع��ك م��ن ِظ��لٌّ ـ��ِوي��ِه��ن يَ��ْط��ـ األح��ق��اب ب��َي واع��ب��ر
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ال��ش��م��اِل ِري��ُح ح��ول��ه ُم تُ��ه��وِّ ك��ه��ٍف إل��ى ُخ��ذن��ي
ش��ع��اِع��ك ف��ي وذاب��ا ب��ه، ِن، ال��زم��ا ع��ل��ى ال��زم��اُن ن��اَم

∗∗∗
ل��ق��اِئ��ه إل��ى ال��ح��ن��ي��ُن بُ��ن��ي يُ��ع��ذِّ وه��ًم��ا ال��ه��وى ك��ان
ب��ارت��م��ائ��ه أح��لُ��م وِب��تُّ ِت، األم��ن��ي��ا ع��ن��ه س��اءل��ُت
واب��ت��ه��اِل ش��ك��اٍة م��ن ٍغ ف��را ف��ي ون��وًرا زه��ًرا
ض��ي��اِئ��ه إل��ى تَ��ش��رئِ��بُّ ِل��ِع األض��ا ب��ي��ن ُظ��ل��م��ٍة ف��ي

∗∗∗
ال��زم��اُن واب��ت��س��م إل��يَّ َة ال��ح��ي��ا ح��بَّ��ب��ت وال��ي��وم
وال��ح��ن��اُن ال��غ��ُد أه��داب��ه��ا ع��ل��ى وط��ف��ا ث��غ��ِره��ا، ف��ي
ال��رم��اِل إل��ى ال��س��اه��م��ات ـ��ل ال��ن��خ��ي��ـ ت��ل��ت��ف��ت س��م��راء
أق��ُح��واُن وي��أرج ق��اءٌ َوْر وت��ف��رُّ … ل��ون��ه��ا ف��ي

∗∗∗
واح��ت��واه��ا ف��اح��ت��وان��ي ـ��ه��ا ن��اظ��َريْ��ـ ف��ي ال��ه��وى َش��عَّ
ش��ذاه��ا ع��ل��ى ب��ال��ل��ح��ون، ـ��ِف��ُق ي��ْخ��ـ وه��و ص��دري، وارت��اَح
رؤاه��ا ِم��ن وال��ش��اع��ري��ة ال��رؤى أس��تَ��ِرُق ف��غ��ف��وُت
نَ��داه��ا ف��ي ك��ال��غ��م��ام��ِة ـ��ِر ال��م��ع��طَّ��ـ ال��دفءِ ف��ي وأغ��ي��ُب

∗∗∗
ال��ل��ق��اءِ أم��اس��يِّ م��ن ـ��َف��ى أْص��ـ س��وداواِن ع��ي��ن��اِن
وال��رِّع��اءِ ال��م��راع��ي إل��ى ِح ��ب��ا ال��صَّ ن��ج��ِم م��ن وأََح��بُّ
ُدج��اه��ا تُ��خ��ف��ي ك��َل��ي��ل��ٍة ء ال��رج��ا ع��ن ت��ت��ألآلن
وب��ال��ض��ي��اءِ ال��رب��ي��ع، َدرَب ب��ال��ن��دى ُن يُ��ل��وِّ ف��ج��ًرا

∗∗∗
أب��ِغ��ِض��ي��ن��ي … م��س��ائ��ي ف��ي ـ��َق ت��ألَّ��ـ ن��ج��ًم��ا ي��ا س��م��راءُ
وع��ذِّب��ي��ن��ي ل��ل��ش��ك��اة ـ��ي ��ـ تَ��ِرقِّ وال ع��ل��يَّ واق��ِس��ي
ال��ش��ف��اَه��ا ت��ل��ك وق��طِّ��ب��ي ِن، ال��ُع��ي��و ف��ي اح��ت��ق��اًرا خ��لِّ��ي
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تتمزق رئة

ع��ي��ون��ي! ف��ي الف��ت��راِس��ِك ـ��َز ��ـ ت��ح��فَّ ص��دري ف��ي ف��ال��داءُ

∗∗∗
ال��ض��ري��َرة وال��دي��ام��ي��ِس ِوِف ال��َم��َخ��ا َربَّ ي��ا م��وت ي��ا
ت��زوَره؟ أن أرادَك وم��ن َك؟ دع��ا َم��ن ت��أت��ي؟! ال��ي��وم
ه��واَه��ا ف��تَ��ح��رَم��ن��ي ـ��َق��اس��ي اْل��ـ أيُّ��ه��ا دع��وتُ��َك م��ا أن��ا
ق��ص��ي��َرة ك��ان��ت وإن َم��ِت��ه��ا اب��ت��س��ا ع��ل��ى أع��ي��ُش دع��ن��ي

∗∗∗
ط��وي��َال تُ��م��ه��ل��ن��ي س��وف ـ��َق��ى، أْش��ـ س��وف أَح��يَ��ا س��وف ال!
ف��ت��ي��َال تُ��ح��رق��ه س��وف ـ��ِك��ْن َل��ـ ال��م��ص��ب��اح تُ��ط��ِف��ئ ل��ن
ف��آَه��ا آًه��ا س��ي��ل��ت��ق��ي ـ��ِن ل��ي��ل��تَ��يْ��ـ ف��ي ل��ي��ل��ة ف��ي
ال��ض��ئ��ي��َال! ال��ن��ور ف��يُ��غ��ِرق ِر ال��ن��ه��ا َس��نَ��ى ي��ف��ي��َض ح��ت��ى

∗∗∗
األك��ي��ُل ال��رئ��ة ه��ذه ـ��دل تُ��ْس��ـ ح��ي��ن ل��ل��ن��ه��اي��ة ي��ا
ال��ط��وي��ُل ال��ف��ص��ُل ف��يُ��خ��ت��ُم ءِ، ال��دم��ا ع��ل��ى ال��س��ع��ال، ب��ي��ن
ف��اَه��ا ال��ن��ور، ب��ان��ط��ف��اء ـ��غ��ُر، ت��ْف��ـ ال��س��وداء وال��ح��ف��رة
ال��ف��ص��وُل! تُ��خ��بِّ��ئ��ه َش��ب��ٍح ِم��ن أخ��اُف أخ��اُف إن��ي
ال��رب��ي��ِع اب��ت��س��ام��اِت ع��ل��ى ءُ ال��ش��ت��ا ارت��َج��َف إذا وغ��ًدا
ال��س��ري��ِع ك��ال��ل��ح��ن وذاب ـ��ِل ال��ه��زي��ـ ك��ال��ظ��لِّ وان��ح��لَّ
ب��ال��ق��ط��ي��ِع ت��ح��لُ��م وه��ي ِب��ِل، ال��س��ن��ا ب��ي��ن وت��ف��تَّ��َح��ْت
خ��ش��وِع ف��ي إل��ي��ه��ا ي��دي ُت َم��َدْد َزنْ��بَ��َق��ٌة، وال��ن��اي

∗∗∗
ال��ع��ب��ي��ُر َص��ِع��د ك��ل��م��ا ـ��َع��د ف��ت��ْص��ـ أن��ش��ق��ه��ا وه��َوي��ُت
ال��ع��ط��وُر ف��ت��ح��ت��رق ـ��َرج��ًة ح��ْش��ـ ال��م��ه��دوم ص��درَي ِم��ن
ال��ن��ض��ي��ُر ال��ح��ق��ُل ُ ويُ��ط��ف��أ ِت ال��راع��ش��ا ال��ش��ف��اِه ت��ح��ت
األس��ي��ُر! يَ��ن��ف��ِل��ت ث��م ن��ي ُع��يُ��و ف��ي ف��ش��ي��ئً��ا ش��ي��ئً��ا

١٩٤٨
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سوفأميض

بعيًدا تُناديني الريح أسمُع أميض. سوف
الطويُل والدَّرُب … اء اللفَّ الغابة ظالم يف
واألُفوُل يعِوي، والذئُب َضَجًرا، يتمطَّى
ُمقلتاِك، روحي ترسق كما النجم يرسُق

وحيًدا الليَل أقطُع فاتركيني
هناَك. زالت ما فهي أميض سوف

انتظاري. يف
∗∗∗

رهيبًا ابًا صخَّ السيل هديُر ال أميض. سوف
الُقبوُر تُلقيها األشباُح وال الوادي، يُغِرُق
أسري؟ أين إىل الليَل تسأل طريقي يف

واتركيني، فعودي يُثنيني، ليس هذا كلُّ
غريبًا. الليل أقطُع ودعيني
الحزيِن األُفق إىل ترنو إنها

انتظاري. يف
∗∗∗

إليَّا! تَْرنِي ال عينيِك حوِّيل أميض. سوف
مسريًا. ِرجيل عىل يأبى فيهما سحًرا إن
الكسريَا. القلَب يستوقف فيهما ا رسٍّ إن
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العناق جدوى فما … ذراعيِك عني وارفعي
فيَّا؟ األشواَق يبعث ال يكن إن

ورفاقي تبدَّى، الفجُر هو ها اتركيني،
انتظاري. يف
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واحد هًوى

اآلي��ب��ْه آم��ال��َي وع��ان��ق��ُت ال��ن��ج��وم ارت��ش��ف��ُت م��ق��ل��ت��ي��ِك ع��ل��ى
ال��واث��ب��ْه روح��ِك إل��ى ب��روح��ي ال��خ��ي��ال ج��ن��اَح ح��ت��ى وس��اب��ق��ُت
ذائ��ب��ْه ب��س��م��ٍة ف��ي ب��ع��ي��ن��ي��ِك ذائ��بً��ا س��نً��ا ف��ك��ان��ت أط��لَّ��ت

∗∗∗
ال��ق��م��ر ِض��ي��اءِ ت��ح��ت أن��اش��ي��َد ُم��ن��اي َدتْ��ه��ا ردَّ ال��ت��ي أأن��ِت
ب��ال��م��ط��ر أزه��اره ف��ت��ح��لُ��م ال��رب��ي��ع ل��ي��ال��ي ف��ي ب��ه��ا تُ��غ��ن��ي
ال��ُم��ن��تَ��َظ��ر؟ ال��زورِق ع��ل��ى وي��غ��ف��و ال��ض��ي��اء ي��ه��زُّ ص��داه��ا وي��م��ض��ي

∗∗∗
ش��راب م��ن ق��اع��ه��ا ف��ي ارت��جَّ ب��م��ا ال��ع��م��ي��ق ص��داِك بُ��لِّ��ي ال��ك��أس ُخ��ذي
��راب ال��سَّ ج��ن��وُن إال يَ��ب��َق ول��م ال��رح��ي��ق ذاك ج��فَّ ال ال��ك��أس ُخ��ذي
ال��ت��راب َس��َق��ي��ُت م��ا ل��ي��تَ��ن��ي أال ال��ق��رار: ف��ي ه��ام��ٌس ص��ًدى وإال

∗∗∗
ال��خ��اس��ر ال��ه��وى ذاك ق��ب��ر ع��ل��ى ال��ك��روَم زرع��ُت إن��ي ال��ك��أس ُخ��ذي
ال��ع��اِص��ر ي��ِد م��ن وتَ��ش��تَ��ف��ه ال��ش��راب ت��س��ت��ع��ي��ُد ف��أع��راق��ه��ا
ح��اِض��ر س��وى ح��ي��ات��ي ف��ي ف��م��ا ال��زم��ان ن��س��ي��ُت إن��ي ال��ك��أس ُخ��ذي

∗∗∗
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ال��ُم��ق��ِف��ر ال��ش��اط��ِئ ع��ل��ى ُج��ل��وس��ي ال��ه��وى ل��ه��ذا ان��ت��ظ��اًرا وك��ان
األَس��َم��ر أُف��ق��ه ع��ن وي��رت��دُّ ال��ُع��ب��اب ي��ج��وُب َط��رف��ي وإرس��اُل
ان��ُظ��ِري األم��ن��ي��ات: ل��ِك وق��ال��ت ال��ض��ح��وُك ال��ش��راُع أَه��لَّ أن إل��ى

∗∗∗
ال��ع��ارم��ه؟ وأش��واَق��ِك وق��ل��ب��ي ال��لَّ��ج��وج ه��واِك ح��ت��ى أأن��ك��رِت
ظ��ال��م��ه ِم��ن ل��ِك ف��ي��ا ص��داه��ا ال��ك��ب��ري��اءِ وه��دِة ف��ي وض��لَّ��ل��ِت
ال��ن��ائ��م��ه ال��زه��رِة ع��ل��ى ذب��وًال ال��ن��ع��اس ح��س��ب��ِت ح��ت��ى ت��ج��نَّ��يْ��ِت

∗∗∗
ال��واج��ف��ة وأن��ف��اَس��ن��ا ُخ��ط��ان��ا ال��ن��ج��وم ال��ت��م��اِع ت��ح��ت أت��ن��َس��ي��َن
ال��راج��ف��ة ال��ُق��ب��ل��ُة ب��ه تُ��غ��نِّ��ي ال��ق��ل��وِب ف��ي ص��ًدى اح��ت��ض��نَّ��ا وك��ي��ف
ال��ع��اط��ف��ة َغ��ي��ه��ِب ف��ي زال وم��ا ��ف��اه ال��شِّ اح��ت��راِق ق��ب��ل ل��جَّ ص��ًدى

∗∗∗
ال��ن��ائ��ي��ة ال��ُق��ب��ل��ِة م��ن ِظ��الٌل ال��وام��ق��ات األَع��يُ��ن ع��ل��ى ورانَ��ْت
وال��واش��ي��ة ال��ش��كُّ وي��م��ن��ع��ه��ا ال��ش��ف��اه ف��ي رغ��ب��ٌة ب��ه��ا تُ��ن��ادي
ث��ان��ي��ة ف��ي ال��ده��َر ب��ه��ا ج��م��ع��ن��ا ال��ي��َدي��ن ف��ي ض��غ��ط��ٍة ع��ن ف��ت��رت��جُّ

∗∗∗
ال��س��ن��ي��ن ي��ج��وُب س��ي��ب��ق��ى ن��داءً ت��ذك��ري��ن» أال روح��ي «ش��ق��ي��ق��ُة
ب��ال��رن��ي��ن ال��ت��م��اع��ات��ه��ا ي��ه��زُّ ال��ح��ال��م��ات األن��ُج��ِم م��ن وه��م��ًس��ا
ت��ذُك��ري��ن؟ أال وق��ال: إل��ي��ِك ال��س��ت��ار ف��ي ف��ج��وٍة م��ن ت��س��لَّ��َل

∗∗∗
ال��ف��ؤاد اتِّ��َق��اد ف��ي��ه م��اَج َس��نً��ا ُم��ق��ل��تَ��يَّ ف��ي زال ف��م��ا ت��ع��اَل��ْي
ال��ب��ع��اد وال��ن��ج��وم ال��لَّ��ظ��ى خ��ي��اُل ال��ُم��ْط��م��ِئ��نِّ ال��ج��دول ف��ي الح ك��م��ا
رم��اد ه��ذا أنَّ ت��زُع��م��ي وال ج��ل��ي��د ه��ذا أنَّ ت��زُع��م��ي ف��ال
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نفرتق لن

ت��ح��ت��رُق ش��ف��ت��ي��ِك ع��ل��ى روٌح ن��ف��ت��رُق س��وف تُ��غ��م��ِغ��م ه��بَّ��ْت
األف��ُق وق��ل��ب��َي ف��ي��ه ي��ن��داُح ص��اع��ق��ة ض��رام ك��أنَّ ص��وٌت
األَل��ُق وح��طِّ��َم ال��ن��ج��وم ض��وء ب��ص��ري ف��ي وغ��اَم ال��ف��ض��اءُ ض��اَق
ِم��َزق أو ِم��ن��ه ش��ظ��اي��ا َدم��ع��ي وف��ي ال��ش��اح��ب��ات ُج��ف��ون��ي ف��ع��ل��ى
ن��ع��ت��ن��ُق؟ ع��ل��ي��ه ن��ظ��ل ح��بٌّ ي��ج��م��ع��ن��ا أل��ي��س ال��ِف��راق؟ ف��ي��َم
َع��بَ��ُق ال��ُخ��َط��ى ع��ل��ى ورفَّ م��ن��ُه س��نَ��ا ال��وع��ود ف��ي ت��رق��رق ح��بٌّ
س��ب��ُب؟ ل��ه أم��ا ال��ف��راق؟ ف��ي��َم ال��ري��ب؟ م��ل��ؤه ص��م��تُ��ِك أخ��ت��اُه،
ي��ض��ط��رُب ش��ف��ت��ي��ِك ف��ي وال��ي��أُس ُم��رت��ِج��ُف ع��ي��ن��ي��ِك ف��ي ال��ح��زُن
ش��ِح��ُب خ��اط��ٌر ج��ب��ي��ن��ِك وع��ل��ى َغ��دي م��ث��ل ب��اردت��ان وي��داِك
ي��ِث��ُب وال ��َج��ٌة م��َؤجَّ آٍه تُ��ج��نِّ��ح��ه ال س��رُّك زال م��ا
ال��ت��َع��ُب وآَده ال��ثَّ��واء ط��وُل وأَس��أََم��ه ب��ه ض��ِج��رُت ح��ت��ى
تَ��ل��ت��ِه��ُب ال��ُق��ب��الِت إل��ى ش��ف��ٌة واخ��ت��ل��َج��ْت ع��ل��ي��َك.» أخ��اُف «إن��ي

∗∗∗
ي��دي وت��ع��ُص��ري��َن ��ِدي��َن ت��ت��ن��هَّ ال��ج��َل��د َم��ه��ي��ض��َة ان��ث��ن��ي��ِت ث��م
غ��ِد» ح��زن ع��ل��ي��َك أخ��اُف «إن��ي ذاه��ل��ٌة وأن��ِت ِدي��َن وتُ��ردِّ
ال��ب��رِد ك��ذائ��ب ج��وِِّه��نَّ ف��ي أًس��ى ال��ن��ج��وم تَ��ن��ت��ِث��ر ف��ت��ك��اد
غ��دي؟ ي��ك��ون م��ا ي��وم��ي، ت��ع��ك��ي��ر ل��غ��دي ت��ت��رك��ي ال ت��ت��رك��ي، ال
األب��ِد م��الم��ُح ف��ل��ت��ع��ب��س��نَّ ف��رٍح م��ن ال��ي��وم اب��ت��س��م��َت وإذا
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ج��َس��ِد ف��ي ت��دبُّ ال��س��ن��ي��ن إال َم��وع��ِدن��ا ق��ب��ل ُع��م��ري ك��ان م��ا

∗∗∗
واب��ت��س��م��ي ب��ه��واِك ف��اس��ت��م��ِت��ع��ي أل��م��ي ال��ه��وى ع��ل��ى ل��ذَّ أُخ��ت��اُه
ال��ح��َم��ِم ل أَوَّ ح��بُّ��ِك ك��اَن م��ا أره��بُ��ُه ف��َل��س��ُت ال��ل��ه��ي��َب ه��ات��ي
ك��ال��ظُّ��َل��ِم األوه��اِم م��ن ن��اٌر ��ُف��ِن��ي تَ��َل��قَّ ُم��ح��ت��رًق��ا زل��ُت م��ا
ُح��ل��ِم دون��م��ا ��ى ُح��مَّ ك��رق��اد ب��ه��ا ي��ض��يء ن��ور ال س��وداءُ
ال��ق��دم ع��اري ي��رق��ص ج��ذالن ب��ه��ا ال��وج��ود أل��ق��ى وم��ض��ة ه��ي
ال��َع��دِم إل��ى ول��و ُخ��ط��اَي يَ��ه��دي َس��نً��ا ف��ي��ه إنَّ ل��ه��ي��ب��ِك ه��ات��ي
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رساب

القافلة من بقايا
آفلة نجمٌة لها تُنريُ

الفناء طريَق
بالغناءْ وتُؤنسها

ِظماء؛ ِشفاٌه
الرساب يف مرسومًة تهاويَل

النقاب عنها تُمزِّق
ذاهلة نظرٍة عىل

الحدود. يُذيب وشوق
∗∗∗

باردة، صفحٍة عىل ِظالٌل
ماردة، قبضٌة تُحرِّكُها
باكية، ِغنوٌة وتدفعها

الهاوية. إىل
لهيب من ُسلٍَّم عىل ِظالٌل
الرهيِب الفراِغ يف َرمى

البالية مراتبه
الهاوية عىل وأَرَخى

الوجود. قناَع
اب الرسَّ ويبقى … سنميض
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الظماءْ. الشفاه وظلُّ
النقاب خلف يُهوِّم

الِبَطاء الظالل وتميش
العارية أقدامِك وقِع عىل

الهاوية ُظلمِة إىل
لَِّم السُّ ِقمِة عىل وننىس
تحلُمي فال … هوانا

نعود! بأنَّا
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وداع

ال��ُم��ت��َع��ِب ص��درَي ع��ل��ى وش��دِّي ال��دم��وع س��اع��ديَّ ع��ل��ى أري��ق��ي
ال��غ��ي��ه��ِب ذل��ك إل��ى ب��ع��ي��ًدا ال��ظ��الم أَج��وَب أالَّ ف��ه��ي��ه��اَت
ك��وك��ِب م��ن أَك��ث��ُر ال��ل��ي��ل ف��ف��ي ال��س��م��اء ن��ج��ُم غ��اَب ت��ه��م��س��ي: ف��ال

∗∗∗
آخ��ِر؟ ب��ال ل��ح��ٌن ك��ان وه��ل ان��ت��ه��اء ب��غ��ي��ر ُح��ل��ٌم ك��ان وه��ل
ال��ح��اِض��ِر خ��ال��ُد ال��رؤى أَِب��ي��ُد ال��غ��رام ه��ذا أن ت��ح��س��ب��ي ل��ك��ي
ال��دائ��ِر؟ ظ��لِّ��ِه ف��ي م��واع��ي��د ال��س��ن��ي��ن ن��ع��دُّ س��ن��ب��ق��ى وأنَّ��ا

∗∗∗
ارج��ِع! ت��ق��ول م��س��اء وِذك��رى ع��م��ي��ق ارت��م��اءٌ ُم��ق��ل��ت��ي��ِك ع��ل��ى
َم��خ��دِع! ف��ي ح��ب��ي��ب��اِن ي��راه��ا ك��ال��ن��ج��وم ال��ص��دى بُ��ع��ي��ُد ن��داءٌ
م��ع��ي! ه��يَّ��ا ذراع��َي: وتُ��وم��ي ال��ح��ج��اب يَ��ه��زُّ اش��ت��ي��اق��ي ي��ك��اُد

∗∗∗
ال��ن��ائ��ي��ْة أق��داِم��َي َوق��ِع ع��ل��ى ب��اإلي��اب ت��ح��لُ��م��ي ف��ال س��أم��ض��ي
ال��خ��اب��ي��ْة ال��ش��م��ع��ِة إل��ى ورائ��ي ال��ت��ف��تُّ م��ا إذا ت��ت��ب��ع��ي��ن��ي وال
ال��راب��ي��ْة خ��ل��ِف��َك م��ن ف��ت��ه��ت��زُّ ال��ن��ح��ي��ُب ي��دي��ِك ف��ي يُ��َرنِّ��ُح��ه��ا

∗∗∗
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ال��ش��اردْة ال��غ��ي��م��ة ان��ح��لَّ��ِت ك��م��ا ال��ح��زي��ن ال��ج��ب��ي��َن ه��ذا س��ت��ن��َس��ي��ن
ج��ام��دْة ق��ط��رٍة س��وى ب��ع��ي��ًدا ال��ت��الل وراء ك��ُح��ل��ٍم وغ��اب��ت
ال��ب��اردْة ال��تُّ��ربَ��ُة وت��ش��رب��ه��ا ق��ل��ي��ل ��ا ع��مَّ ال��ري��ح س��ت��ن��ث��ره��ا

∗∗∗
ال��س��اِه��م ال��ش��اح��ِب ص��م��ت��ه ع��ل��ى ال��غ��روب يُ��س��ي��ل اك��ت��ئ��اٍب وُربَّ
ال��ع��ال��ِم ه��دأَِة ع��ل��ى ت��الَش��ْت ال��ط��ري��ق س��ك��ون ف��ي وأغ��ن��ي��ٍة
ال��ح��ال��ِم ه��م��س��َة ان��ت��ه��ى م��ا إذا ال��ذك��ري��ات ت��ه��م��س ص��ًدى أث��ارا

∗∗∗
ال��ذاب��ُل اس��م��َي ع��ل��ي��ه ك��ت��اٌب ال��زج��اج وراء يَ��ب��ل��ى ح��ي��ن غ��ًدا
ال��ق��اِح��ُل ال��َم��خ��دَع ب��ِك وي��خ��ل��و ال��ُغ��ب��ار ع��ن��ه ��اِك ك��فَّ وت��ن��ف��ض
اآلِف��ُل ال��ك��وك��ُب ي��س��َط��ُع ك��م��ا ال��س��ط��ور خ��الل وج��ه��ي س��ي��ل��َق��اِك

∗∗∗
ه��ارب��ة غ��ف��ل��ٍة ف��ي ت��م��نَّ��يْ��ِت، األخ��ي��ر» «ال��ل��ق��اءَ ق��رأَن م��ا إذا
ذاه��ب��ة! ل��ي��ل��ًة اس��ت��رج��َع��ْت ل��و ال��س��ن��ي��ن ق��ب��ض��ت��اِك اس��ت��رج��َع��ْت ل��و
ال��ك��اذب��ة أم��ان��يَّ��ِك ت��ح��دَّى ال��ِج��دار ح��واه ش��ي��ئً��ا ول��ك��نَّ

∗∗∗
ال��خ��ي��ال! ب��اإلن��ت��ح��ار ف��أب��ص��رِت ُه��ن��اك ق��ص��ٍد غ��ي��ر ع��ن ��تِّ ت��ل��فَّ
ال��ثِّ��ق��ال ال��س��ن��ي��َن رك��ُب م��رَّ ل��ق��د ت��ق��ول؟ م��اذا ال��ن��ار، م��ن ح��روًف��ا
ُم��ح��ال! ��ى ال��ُم��رجَّ ال��ل��ق��اء ب��أن ال��ح��زي��ن ت��ق��وي��م��ه��ن ب��اح وق��د
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لوعة تزيديه ال

اك��ت��ئ��اب��ه ب��ع��َض ل��دي��ِك ِل��ي��ن��س��ى ِك ي��ل��ق��ا ف��ه��و ل��وع��ًة ت��زي��دي��ه ال
ان��ت��ح��اِب��ه س��رُّ ال��ش��ح��وِب ف��ي تَ��َري ِوي ال��ذا وج��ه��ه م��ن ُم��ق��ل��تَ��ي��ِك ق��رِِّب��ي
ش��ب��اب��ه م��ن غ��اب��ٍر أش��ب��اَح ـ��ي��أس ال��ـ ص��رخ��ة غ��ص��ونِ��ِه ف��ي وان��ظ��ري
أه��داِب��ه ف��ي ي��م��وُت وُح��ل��ٌم ـ��ِه ج��ف��نَ��ي��ـ ب��ي��ن ال��ُخ��َط��ى ت��س��رق ل��ه��ف��ٌة

∗∗∗
ال��ل��ق��اءِ ي��وم ال��رح��ي��ل وخ��اَف ـ��ِن ال��بَ��يْ��ـ س��اع��ة اش��ت��ك��ى إذا واس��م��ع��ي��ه
ال��ُم��َض��اءِ ال��رص��ي��ف ذل��ك ع��ن ـ��ط��اِر ال��ِم��ْع��ـ ص��درِك ف��ي ن��اظ��ري��ه واح��ج��ب��ي
ال��م��س��اءِ ف��ي ��ه يُ��ِح��سُّ وم��وٍج ُب ي��ن��س��ا ال��وه��م ف��ي ي��راُه ش��راٍع ع��ن
��ق��اءِ وال��شَّ األَس��ى ع��ل��ى ع��ل��ي��ِه، ـ��ِك ذراَع��ي��ـ ُش��دِّي ال��ح��زي��ن! ال��وداع

∗∗∗
ال��رواب��ي ب��ي��ن ال��ن��خ��ي��ل وراء ِخ ال��ك��و ذل��ك ع��ن ح��دِّث��ي��ه ِث��ي، ح��دِّ
ال��ش��ب��اِب ُح��ل��م ت��ح��رم��ي��ه ف��ال ِت ال��ك��ئ��ي��ب��ا ال��طِّ��َواِل أي��ام��ه ُح��ل��م
ال��ض��ب��اِب ِس��ت��ر ت��ح��ت ال��نَّ��ه��ِر ع��ل��ى ِك ي��ل��ق��ا س��وف ب��أن��ه أوِه��ِم��ي��ه
س��راِب م��ن ك��ل��ه ك��ان وإن ِخ ال��ُك��و ذل��ك ف��ي ال��ش��م��وع وأض��ي��ئ��ي

∗∗∗
ان��ت��ه��اًرا ص��رخ��ِت ال��ه��وى ان��ت��ه��اءَ ـ��ِك ذراع��يْ��ـ ف��ي ش��اك��يً��ا ض��جَّ ُك��لَّ��م��ا
وان��ت��ظ��اًرا؟ وَح��ي��رًة ُح��زنً��ا ـ��اُش ال��ج��يَّ��ـ ص��دره ي��رت��م��ي أي��ن ف��ارت��م��ي،
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��ت��ارا ال��سِّ ه��واُه ع��ل��ى وأَرخ��ي ِس��ي ال��َق��ا ص��درِك ع��ن وادف��ع��ي��ِه اغ��َض��ب��ي
وال��ص��ح��اَرى! ل��ل��دَُّج��ى ك��ان م��ث��ل��م��ا وات��رك��ي��ِه َخ��ل��َف��ه ال��ب��اب أَوص��ِدي
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عبري

األس��وِد ال��ُم��س��ت��رِس��ل َش��ع��رِك م��ن ��ذى ال��شَّ ب��ه��ذا أح��الم��ي ع��طَّ��رِت
ال��م��وع��ِد إل��ى ال��ن��ائ��ي ِخ��دره م��ن ح��ب��ا رب��ي��ٌع ح��ول��ي م��ن ال��ج��وُّ
غ��ِد ف��ي ل��ه م��ج��رى ع��ن ي��ب��ح��ث ��رتِ��ه ف��جَّ ال��ح��بِّ ع��ب��ي��ُر ه��ذا
وال��م��س��ن��ِد ال��خ��ض��راء ب��ال��ظ��لَّ��ِة ح��ال��ٌم ال��ُخ��َط��ى أث��ي��ريُّ ن��ب��ٌع
َف��رق��ِد م��ن ال��ل��ي��ِل ف��ي م��ا ثَ��غ��ِرك ع��ل��ى يُ��ح��ص��ي ال��س��ك��ران وال��ع��اش��ق
يُ��وَق��ِد ل��م أن��ِت ول��وال خ��ب��ا ب��ع��دم��ا ال��ه��وى ِم��ص��ب��اَح أوق��دِت
ال��ي��ِد خ��ض��ي��َب ��ع��ر ال��شَّ م��ح��ل��ول��َة م��ج��ن��ون��ًة ال��ري��ُح ع��ل��ي��ِه ه��بَّ��ْت
تُ��وَل��ِد ل��م ال��غ��ي��ِب ف��ي ُق��ب��ل��ٍة م��ن وال��لَّ��ظ��ى ��ذى ال��شَّ ه��ذا م��ن ال��زي��ُت
��ِدي ال��صَّ ال��ف��ؤاِد ف��ي إال تَ��رُس��ب ف��ال خ��ي��اًال ال��ِع��ط��ِر ع��ل��ى ت��ط��ف��و

∗∗∗
األَب��ع��ِد أم��ِس��َي ف��ي م��ثَّ��ل��تُ��ه��ا ال��ت��ي أن��ِت أه��ت��ف: أن أه��مُّ
ال��ُم��زِب��ِد ال��زم��ن ض��ف��اِف ع��ل��ى ب��ه��ا روح��ي ت��ح��لُ��ُم م��ن وأن��ِت
ت��ه��ت��ِدي ع��لَّ��َه��ا ش��راٍع ُك��ل إل��ى وتُ��وم��ي ال��م��وج تُ��س��اِئ��ل
ال��ُم��ْج��َه��ِد ال��خ��اط��ر ف��ي ع��اب��رٌة ُخ��ًط��ى ل��وال أه��ت��ف أن أه��مُّ
اش��َه��دي؟ ذك��ري��اُت ي��ا ه��ات��ف��ًة: اس��ت��ي��ق��َظ��ْت ح��س��ن��اوات��َي أط��ي��اُف
��رَِّد ال��شُّ آم��ال��ه م��ن ت��س��خ��ر أس��م��ائ��ن��ا غ��ي��ر ِم��نَّ��ا ن��ال م��ا
َم��ع��ب��ِد ف��ي ال��خ��رس��اءُ ك��ال��ص��ورِة ِش��ع��ره ف��ي ب��ال��ن��اِر م��ك��ت��وب��ة

٢١ / ١٠ / ١٩٤٧
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زرقاوان عينان

ال��غ��دي��ْر ل��وُن ف��ي��ه��م��ا ـ��َع��ُس ي��نْ��ـ زرق��اوان ع��ي��ن��ان
ال��ك��س��ي��ْر ال��ق��ل��ُب ويُ��نْ��ِص��ُت ُل ال��خ��ي��ا ف��ي��ن��س��اُب أَْرنُ��و
ع��ب��ي��ْر م��ن غ��م��ائ��َم وف��ي ُب ي��ذو نَ��َغ��ٍم ف��ي وأغ��ي��ُب
َخ��ري��ْر ع��ل��ى ت��س��ت��ف��ي��ُق ي ال��ت��ل��وِّ ِم��ك��س��ال ب��ي��ض��اء
األخ��ي��ْر ال��ل��ي��ل ك��وك��ُب ءََب تَ��ثَ��ا وق��د ي��م��وُت ن��اءٍ
وأس��ت��دي��ْر ه��م��س��تَ��ي��ن ـ��َم��ُع وأَْس��ـ م��ه��ٍل ع��ل��ى يَ��م��ِض��ي
ال��غ��دي��ْر ل��وُن ف��ي��ه��م��ا ـ��َع��ُس ي��نْ��ـ ع��ي��نَ��ي��ِن ف��ي ف��أذوُب

∗∗∗
ال��ش��ت��اءْ أش��ب��اح م��ل��ل��ُت ـ��ِع، ال��رب��ي��ـ ظ��لَّ ي��ا ح��س��ن��اءُ،
ال��م��س��اءْ َع��بَ��َس ُك��ل��م��ا ِف��ِذ ال��ن��وا م��ن تُ��ِط��لُّ ُس��وًدا
ب��ال��ش��ق��اءْ ��ى ت��ق��ضَّ إن ب��ي ش��ب��ا ج��دوى م��ا ح��س��ن��اءُ،
ان��ت��ه��اءْ ب��ال ال��ح��ال��َم��يْ��ن ـ��ِن ل��ل��ك��وك��بَ��يْ��ـ ي��ا ع��ي��ن��اِك،
ال��رج��اءْ أض��واءَ أنَّ ـ��َل��ُم أْع��ـ ك��ن��ُت م��ا ل��والُه��َم��ا
ال��ن��س��اءْ ُص��ن��ع ِم��ْن ال��ن��ور وأنَّ س��اج��ي��ٌة زرق��اءُ
ال��ل��ق��اءْ تَ��ِع��د وبَ��س��م��ٌة ـ��ِك ُم��ق��ل��تَ��يْ��ـ م��ن نَ��ظ��رٌة ه��ي
ال��ش��ت��اءْ أش��ب��اُح وت��ِف��رُّ َغ��ِدي ع��ن ي��وم��ي ويُ��ض��يء

∗∗∗
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ِظ��الْل؟ م��ن َوس��ائ��َد ع��ل��ى ُم ي��ن��ا غ��اٌب أم ع��ي��ن��اِك
ان��ث��ي��اْل وال َح��ف��ي��َف ف��ال ِن ب��ال��س��ك��و ت��ل��ثَّ��َم س��اٍج
ال��خ��ي��اْل ف��ي َق��ي��اث��َر ع��ل��ى ـ��ُل ي��س��ي��ـ واٍه ص��ًدى إال
اب��ت��ه��اْل ظ��لُّ ��ه��ا يَ��ل��فُّ ِت ال��ذك��ري��ا أُح��سُّ إن��ي
ِط��واْل أح��الٌم ع��ل��ي��ه ُب تَ��ذُو َم��ًدى م��ق��ل��تَ��ي��ِك ف��ي
زواْل! وال م��س��اءَ وال َح َص��ب��ا ف��ال ال��زم��اُن وغ��ف��ا
ُس��ؤاْل م��ن ب��ق��اي��ا س��وى ِب ال��ض��ب��ا م��ع أَض��ي��ُع أن��ي
ظ��الْل؟! م��ن َوس��ائ��َد ع��ل��ى ُم ي��ن��ا غ��اٌب أم ع��ي��ن��اِك

٦ / ١ / ١٩٤٨
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اخلريفاحلزين ليايل يف

الحزين، الخريف ليايل يف
الحنني، عيلَّ يطغى حني

الثقيل، كالضباب
الطريق، زوايا يف

الطويل، الطريِق زوايا يف
العميق السكوَن وهذا أَخلو حني

الذكريات، تُوَقد
الشاحبات، ِبابتساماِتِك

البعيد الطريِق ذاك أضواءِ ُكلُّ
اللقاء. كان حيُث

∗∗∗
امَلساء سكون يف

جديد؟ من الهوى يعود هل
للعذاب! يا … عاد إذا عاهِديني
رياح بقايا ومرَّْت … عاهِديني
واكتئاب، َحريٍة يف بالُوَريقات،

الحزين. اج الرسِّ ِحياَل تهِوي ثُمَّ
تذُكرين؟ أما … انتَهينا
باح الصَّ وجاء … انتَهينا
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الشفاه ارتخاءِ فوَق النوَر يسُكُب
الطويل، العناِق وانحالِل
الرحيل؟ يوم آالم أين

حرستاه؟ وا أنساِك»، «لسُت ال أين:
∗∗∗

الخريف ليايل يف
الحفيف غريُ يشء وال أُصغي، حني

السجني كانتحاِب ناحًال
النائِمني، يُوقظ أن خاَف

الظَّالم، يف فانتحى
النائيات، األنُجَم يرُقُب
َغمام، بقايا حَجبَتها

الذِّكريات؛ به ْت فاستبدَّ
البعيد البعيُد الغناءُ
الَحَصاد، ليايل يف

… الجائعات النسوِة أوُجه
الحديد رننُي يَعلو ثُم
الرُّقاد! البائَس يَسلُب

الخريف ليايل يف
الَحفيف حتى مات وقد أُصغي حني

والهواء
الِبعاد األمسيات تعزف
البكاء، يُثري اكتئاٍب يف

شهرزاد
الحنني، عيلَّ فيطغى خيايل يف

تَذُكِرين؟ أما ُكنَّا؟! أين
املساء؟! تَذُكِرين أما ُكنا؟! أين

∗∗∗
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الحزين الخريف ليايل يف

الطِّوال، الخريِف ليايل يف
تَعلِمني لو آِه

وامِلالل؟! األىس عيلَّ يَطغى كيف
السجني، الُقبوِر ظالُم ضلوعي يف

الرََّدى يصيح ضلوعي يف
«غًدا أمي: كان الذي بالرتاب

بالنحيب تُقلقي فال يأتي، سوف
الرهيب!» السكوُن حيث املوِت، عالَم
حرستاه! وا جئُت كما أميض سوف

السماء تحت زال وما … أميض سوف
الدماء، يستنزفون ُمستَِبدُّوَن

الطُّغاة عيون وتبقى أميض سوف
الربيق تستمدُّ

حريق بيٍت كل جذى من
الحراب والتماُع

الجائعني، أعني ومن الصحاَرى، يف
للعذاب! فيا وتبَقي، … أميض سوف

وتستمتِعني بعدي، تحينَي سوف
جديد، من بالهوى

صًدى إالَّ وتَنَسني، أنىس سوف
نشيد من

الردى. وإالَّ الضحايا، شفاِه يف
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قديمة أغنية

١

مساء، ذاِت يف النائي، املزدحم املقهى يف
تعٍب يف تنظر وعيوني

والخشِب واألرجل، واأليدي، األوجِه، يف
َخِب. بالصَّ تهزأ والساعة

… غناء ِظالل سمعُت ، وتدقُّ
غناء أشباَح

كإعصار وتدور ألحاني، يف ُد تتنهَّ
َمصدور، باٍل

هاٍر كهٍف يف ُس يتنفَّ
ُعصور! ُمنذ الظُّلمِة يف

٢

أصداء … حب أُغنية
وترتجُف … وتذوُب … تنأى
املاء صورته يجلو ناءٍ كِرشاٍع

الُجزر، إحدى شاطِئ لدى … الليل نصف يف
األسُف: يعرصه وفؤادي … أُصغي وأنا
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القدِر يُد ِظلُّ يسقط لم
القايس الزمَن أنتزع لم القلبنَي؟! بني

وأنفايس يديَّ بني من
كما … تبتعدين تركتُِك وكيف يُمناِك؟

نغًما؟! نغًما … سمعي يف الغنوة تتالىش

٣

الباكي التسجيَل هذا أقدم ما آٍه
قديم؛ والصوت
قديم الصوت

الحاكي. يف يُولِوُل زال ما
الصوت: «ذات» ا أمَّ باٍق، ُهنَا الصوُت

إنشاًدا الذائب القلب
عادا فقد كاألحالم، الساهُم والوجُه

— املوت مملكِة يف شبًحا
العدم. يف ُهناِلَك — يشءَ ال

النغِم! عن سأناُم وغًدا … أصغي وأنا
إصغائي فمثََّل … أصغيُت

حسناء كالزهرِة ُمغنيٍة وجَه يل
كالظلِّ الغنوة، نربات يف يتماوج

األنساُم، تُقلقه نهٍر يف
الليِل، ساعاِت آخِر يف

ويَنَام. يصُحو
يُجدي؟! وهل باأليام؟! أأرصخ أأثور؟!

سنموت إنَّا
اللَّْحِد؟ قاع يف وسنَنَْىس،

ويموت! … معنا يَحيا ُحبٍّا
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٤

غبار ذرَّات
سأٍم، يف وترقُص، تهتزُّ
بالنغِم، الجائِش الجوِّ يف

غبار! ذرَّات
اق العشَّ مثل املعشوقة الحسناءُ

غبار! ذرَّات
— باٍق هنا والصوت — املوتى عىل جاء كم

ونهار … ليٌل
بالزمِن ِمثيل، ضاَقْت، هل
كفِن، عىل ُخطَّ تقويًما

ُغبار؟! ذرَّاُت

٢٠ / ٧ / ١٩٤٨

61
https://jadidpdf.com



https://jadidpdf.com



ستار

١

ال��خ��اب��ي��اِت ال��ش��م��وِع م��ن ـ��ُل ال��ض��ئ��ي��ـ وال��ن��وُر ع��ي��ن��اِك،
ب��ال��ن��ج��وِم ال��ن��واف��ذ، ِم��ن ال��ُم��ِط��لُّ وال��ل��ي��ُل وال��ك��أُس،
ق��دي��ِم ُح��بٍّ وع��ن ق��ل��ٍب ع��ن ع��ي��ن��يَّ ف��ي ي��ب��َح��ثْ��َن
ال��ذك��ري��اِت ض��ب��اب ف��ي ٍض وم��ا خ��اٍو، ح��اض��ٍر ع��ن
ال��ع��م��ي��ْق ال��ص��م��ُت إن��ه ـ��نَ��ى، يَ��ْف��ـ ث��م وي��ص��ُغ��ر، ي��ن��أى،
ص��دي��ْق! ي��دا ال��ظ��الم ف��ي ءَِك َوَرا تُ��وِص��ُده وال��ب��اُب

٢

ِش��راْع وال وم��ي��َض ال ـ��ِب��ي، ق��ْل��ـ ال��م��ه��ج��ور ك��ال��ش��اط��ئ
ال��ث��ق��ي��ْل ال��م��ط��ُر ف��ض��اءَه��ا ب��لَّ ظ��ل��م��اءَ ل��ي��ل��ٍة ف��ي
ال��رَّح��ي��ْل ص��م��ُت وال ب��ه ـ��ُف تُ��ط��ي��ـ ال��لُّ��ْق��يَ��ا ص��رخ��َة ال
ال��وداْع؟! ه��و ذاك أك��ان ـ��ُل ال��ض��ئ��ي��ـ وال��ن��وُر يُ��م��ن��اَك
ال��س��ت��اْر ه��وى ث��م ـ��تَ��ِرق��اِن ت��ْف��ـ ي��دي��ن وِظ��لُّ ب��اٌب
ال��ن��ه��ار! إل��ى أن��ِت وِس��رِت ِم، ال��ظ��ال ف��ي أن��ظ��ُر، ووق��ف��ُت
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٣

ال��دم��وْع أش��ب��اَح رأي��ُت ـ��ِن ال��ح��ال��َم��يْ��ـ ن��اظ��َري��ِك ف��ي
ال��ش��م��وْع ض��وءِ ف��ي ت��م��رُّ ـ��ِد، ال��ب��ع��ي��ـ ال��نَّ��ج��ِم م��ن أن��أَى
اك��ت��ئ��اْب ف��ي ت��ه��م��ُس وه��ي ِه��ِك، ِش��ف��ا ع��ل��ى م��دَّ وال��ي��أُس
ج��ل��ي��ْد م��ن ن��ائ��ي��اٌت ٌل ج��ب��ا تُ��ل��ق��ي ك��م��ا ِظ��الٍّ
ال��ض��ب��اْب أس��ت��ار ت��ح��ت ـ��ٍر غ��دي��ـ ع��ل��ى أط��ي��اَف��ه��ن
أري��ْد! م��ا أَم��ِل��ُك ف��ل��س��ُت — ـ��ُد؟ تُ��ري��ـ م��اذا ت��س��أل��ي: ال

٤

ت��ع��ل��م��ي��ْن ل��ي��ت��ِك — ـ��تَ��ِرق��اِن ت��ْف��ـ ي��َدي��ن وظ��لُّ ب��اٌب
ال��ش��ت��اءْ أم��ط��ار وأن ـ��َن، س��يَ��ن��ط��ِف��ي��ـ ال��ش��م��وع أن
ف��ت��ص��رخ��ي��ْن ك��ال��س��ت��ار ـ��ِوي تَ��ْه��ـ س��وف وب��ي��ن��ِك ب��ي��ن��ي
ن��داءْ م��ن أس��م��ُع ل��س��ُت ب��ي، ب��ا ع��ن��د تُ��ع��ِوُل ال��ري��ُح
ال��ذك��ري��اْت َدتْ��ه ردَّ ـ��ٍث ح��دي��ـ م��ن ب��ق��اي��ا إالَّ
م��اْت! ثُ��م خ��ي��ال��ي ف��ي بَ��ِة ��ح��ا ك��ال��سَّ ه��وَّم وس��ن��اَن

٥

ك��ال��ج��م��اْد يُ��ص��ب��ُح س��وف ـ��أَى، أنْ��ـ س��وف أم��ض��ي، س��وف أن��ا
ال��ض��ئ��ي��ْل ال��ض��وء ع��ل��ى ِح��ث��ًة، ب��ا ال��ل��ي��َل ق��ض��ي��ِت ق��ل��ٌب
رم��اْد! س��وى رأي��ِت ف��م��ا ُم��ْق��ل��تَ��يَّ ف��ي ِظ��لِّ��ه ع��ن
األص��ي��ْل س��ال إذا أن��س��ى، ُرب��م��ا أم��ض��ي، س��وف أن��ا
وتَ��رُق��ب��ي��ْن تَ��رُق��ب��ي��ن ِري ان��ت��ظ��ا ف��ي أن��ِك ب��ال��ص��م��ِت،
ال��ح��ن��ي��ْن تُ��ذِك ف��ل��م ْك��َرى ال��ذِّ ِب��َي ط��اف��ت رب��م��ا أو
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٦

ال��طِّ��واْل ال��م��ج��ادي��ِف ـ��اُت وأنَّ��ـ ال��ن��ائ��ي ال��زورُق
وارت��ف��اْع ان��خ��ف��اٍض ف��ي ن��و وت��ْد م��ه��ٍل ع��ل��ى ت��دن��و
اب��ت��ه��اْل ش��ب��ِه ف��ي إل��يَّ ِك يَ��َدا ام��ت��دت إذا ح��ت��ى
ال��ذِّراْع! ف��ارغ��َة َرج��ع��ِت د!» ي��ع��و ذا ه��و «ه��ا وه��م��س��ِت:
ال��ن��ج��وْم ِس��وى تَ��ري��َن ال ـ��َرى، َح��يْ��ـ ال��ظ��ل��م��اءِ ف��ي وأف��ق��ِت
وج��وْم! ف��ي ُوج��وٍم، ف��ي ِف��ِذ ال��ن��وا م��ن إل��ي��ِك تَ��رنُ��و

٧

أَءُوْب وق��د ال��خ��ي��ال، ف��ي ا إلَّ��ـ إل��ي��ِك أَءوُب ال ق��د
ق��دي��ْم ه��ًوى ُم��ق��ل��تَ��يَّ ف��ي وال ق��ل��ب��ي، ف��ي أم��ِس ال
وُك��وْب ال��خ��اب��ي ال��م��وِق��د َل َح��ْو ت��رت��ج��ف��ان ��ان ك��فَّ
ال��ن��ج��وْم إل��ى وت��ن��ُظ��ِري��ن ـ��ِه ف��ي��ـ األش��ب��اُح ت��ت��راق��ُص
ارت��خ��اءْ ف��ي ق��ل��بَ��ِك ت��ه��زُّ ـ��ِت؟» أنْ��ـ و«ك��ي��ف ال��بُ��ك��اءِ َح��ذَر
ال��ش��ت��اء!» ف��ي ي��رج��ع «وس��وف ـ��َن: ف��ت��ه��ِم��ِس��ي��ـ — «… ال��ش��ت��اء «ع��اد —

٨ / ١٠ / ١٩٤٨
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سجني

ال��غ��ري��ب ال��ُم��س��تَ��َه��اِم روح��َي ع��ل��ى ال��ظ��الَل تُ��ل��ق��ي��ان أب��ي ذراع��ا
رت��ي��ب ارت��ع��اٍش ف��ي يُ��ط��اردن��ي ال��ح��زي��ن وال��س��راُج أب��ي ذراع��ا
ال��ره��ي��ب! ل��ل��ج��دار ف��ي��ا َح��ي��ارى ال��ج��ائ��ع��ات األوج��ُه ب��ي ��ْت وح��فَّ
ال��غ��ري��ب ال��ُم��س��ت��ه��ام روح��ي ع��ل��ى ال��ظ��الَل تُ��ل��ق��ي��ان أب��ي ذراع��ا

∗∗∗
ان��ت��ظ��ار! إال ي��ب��َق ف��ل��م تَ��الَش��ى ال��زم��اَن ك��أنَّ ان��ت��ظ��اري وط��ال
ال��ِف��رار أس��ت��ط��ي��ُع ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا ال��ب��ع��ي��د ال��ش��م��ال م��لءُ وع��ي��ن��اي
ال��ِق��َف��ار ن��ائ��ي��اِت ف��ي اآلِل ع��ل��ى ��م��اء ب��ال��سَّ ال��ثَّ��رى ال��ت��ق��اءُ وأن��ِت
ان��ت��ظ��ار! إال ي��ب��َق ف��ل��م تَ��الش��ى ال��زم��ان ك��أنَّ ان��ت��ظ��اري وط��اَل

∗∗∗
ال��س��ؤال ه��ذا غ��ي��ُر وم��ا وت��م��ض��ي ال��ن��ج��وم ع��ل��يَّ ت��أت��ي أأل��ق��اِك؟
ال��ظ��الل ن��اظ��ريَّ ف��ي وتُ��ل��ق��ي��ه ال��ري��اح ِم��س��م��ع��يَّ ف��ي تُ��غ��نِّ��ي��ه
اب��ت��ه��ال ف��ي ال��ه��وى ذك��ري��ات إل��ى األم��ن��ي��اُت َج��ْرس��ه ع��ل��ى وت��رن��و
ال��س��ؤال ه��ذا غ��ي��ر وم��ا وت��م��ض��ي ال��ن��ج��وم ع��ل��يَّ ت��أت��ي أأل��ق��اِك؟

∗∗∗
ال��ق��اس��ي��ة؟ ال��س��اع��ة ب��ه تُ��دوِّي ال��رن��ي��ن ت��س��م��ع��ي��ن أم��ا أص��ي��خ��ي!
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وأساطري أزهار

ال��ه��اوي��ة! ف��ي ال��م��وت وق��ه��ق��ه��ة ال��ق��ي��ود َص��ل��ي��ُل ف��ه��ذا أص��ي��خ��ي
ن��ائ��ي��ة ي��ا ف��أدع��وك ف��ؤادي ال��ن��داءُ ي��ه��زُّ زم��ان … زم��ان
ال��ق��اس��ي��ة؟! ال��س��اع��ة ب��ه تُ��َدوِّي ال��رن��ي��ن ت��س��م��ع��ي��ن أم��ا أص��ي��خ��ي!

∗∗∗
ال��َم��وِق��ِد؟! َف��ِم م��ن ال��ُخ��َط��ى يَ��ُج��رُّ ال��ث��ق��ي��ل ال��دخ��اَن تُ��ب��ص��ري��ن أم��ا
ال��س��ي��ِد ع��ص��ا ق��وََّس��تْ��ه��ا وق��د ال��ظ��ه��ور ف��ي��ه ف��أب��ص��رُت تَ��َل��وَّى
ال��ُم��ج��َه��ِد ال��ع��ال��م ج��ب��ه��ِة ع��ل��ى ال��ك��ث��ي��َف ال��ح��ج��اَب ف��ي��ه وأب��ص��رُت
ال��َم��وِق��د؟! ف��ِم م��ن ال��ُخ��َط��ى ي��ج��رُّ ال��ث��ق��ي��ل ال��دخ��ان تُ��ب��ص��ري��ن أم��ا

∗∗∗
ارت��ق��اب! ف��ي زال��ت��ا م��ا ِل��ُروَح��ي��ن م��ك��اٍن م��ن س��اع��ٍة، م��ن ب��د وال
ال��ع��ذاب؟! وأي��ن ال��ت��ق��ي��ن��ا، م��ا إذا ال��ث��ق��ي��ل ال��زم��ان أي��ن س��أل��ق��اِك،
ك��ال��ض��ب��اب أب��ي ذراع��ا وت��ف��ن��ى ال��ج��دار ُم��ق��ل��تَ��ي��ِك ع��ن س��ي��ن��ه��اُر
ارت��ق��اب! ف��ي زال��ت��ا م��ا ِل��ُروَح��ي��ن م��ك��ان م��ن س��اع��ٍة م��ن ب��دَّ وال

∗∗∗
ال��ث��ق��ي��ل؟ ال��دَُّخ��اُن وإدراِك��ه��نَّ ال��ُم��ن��ى وب��ي��ن ال��ت��الق��ي، وك��ي��َف
ال��م��س��ت��ح��ي��ل ص��دره ع��ل��ى وي��ح��بُ��و ج��ان��بَ��ي��ه ف��ي األس��اط��ي��ُر ت��م��وُج
ق��ل��ي��ل ��ا ع��مَّ ف��ي��ه ال��ه��وى س��ن��ن��س��ى ��ِه لُ��جِّ ف��ي ال��غ��ري��ق��ان ون��ح��ُن
ال��ث��ق��ي��ل؟ ال��دَُّخ��اُن وإدراِك��ه��نَّ ال��ُم��نَ��ى وب��ي��ن ال��ت��الق��ي، وك��ي��َف

∗∗∗
أب��ي! ذراع��ا ح��ت��ى وت��ن��دك ال��ره��ي��ب ال��ج��دار ه��ذا ِل��ي��ن��ه��دَّ
َغ��يْ��َه��ِب ف��ي ال��ن��اِر م��ن م��راي��ا ال��ج��ائ��ع��ات: األع��ي��ُن ب��ي أح��اط��ْت
َم��ه��رب��ي ف��ي خ��ي��االن ت��ص��دَّى ُم��ق��ل��ت��اي َم��ه��ربً��ا اس��ت��َط��ع��ت إذا
أب��ي ذراع��ا اس��ت��وق��َف��ت��ن��ي أو ال��ج��دار ف��ي ل��ي ظ��لَّ��ي��ن ف��أب��ص��رُت

∗∗∗
ال��ط��ري��ق تَ��ب��رح��ان ال وع��ي��ن��اَي ال��ب��غ��ي��ض ال��ج��داِر وراء س��أب��ق��ى
ال��ع��م��ي��ق ال��ظَّ��الِم ن��ج��وَم وأَرع��ى ال��َك��َرى خ��الل ال��ل��ي��ال��ي أع��دُّ
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سجني

ال��ب��ري��ق وج��ن��تَ��ي��ِك ف��ي ويُ��ط��ِف��ي��ن ال��س��ن��ون ت��م��رَّ أن ت��ي��أس��ي ف��ال
ال��ط��ري��ق ت��ب��رح��ان ال وع��ي��ن��اِن ال��ق��دي��م ال��ج��داِر وراء س��أب��ق��ى

٢٧ / ٧ / ١٩٤٧
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لقاء ذكرى

ال��خ��اب��ي��ة وال��ش��م��ع��ِة ال��ري��ح ع��ن ال��ك��ت��اب ف��اط��ِو ال��ل��ي��ل، ان��ت��ص��ف ق��د
ال��واه��ي��ة ال��ع��ل��ِة ول��ك��نَّ��ه��ا ال��س��ط��ور ت��ق��رآن ال ف��ع��ي��ن��اَك
ال��م��اض��ي��ة ال��ل��ي��ل��ة م��ن وذك��رى ُه��ن��اك ُم��ق��ل��تَ��ي��ه��ا تَ��َرى ف��أن��َت
ال��ن��ائ��ي��ة األن��ُج��م إل��ى وتَ��ْرنُ��و ال��ك��ت��اب ُرك��ب��ت��ي��ك ع��ل��ى ف��ت��ط��ِوي

∗∗∗
ال��رح��ي��ب ال��ف��ض��اء ف��ي ال��دَُّج��ى وب��ي��ن ال��ض��ئ��ي��ل ال��ض��ي��اء ب��ي��ن أن��َت ه��ن��ا
ال��ره��ي��ب وال��ف��راَغ ال��ثَّ��رى تُ��ن��ي��ر ُه��ن��اك تَ��ف��نَ��ى م��ص��اب��ي��ح م��ن وك��ْم

ت��ذوب ك��ان��ت م��ص��اب��ي��ح
َش��ع��ره��ا ف��ي وت��ن��ح��لُّ
ال��غ��روب ول��ون ُخ��ط��ان��ا
ِع��ط��ره��ا م��ن ض��اع وم��ا

ال��راج��ف��ة األدُم��ع م��ن س��ت��اًرا ال��ش��ت��اء ذك��ري��ات ع��ل��ى وتُ��ل��ق��ي
ال��ع��اط��ف��ة ت��ب��ُرد ك��م��ا ب��ط��ي��ئً��ا ال��ب��ع��اد م��ص��اب��ي��ح��ه��ن ف��ت��خ��ب��و
واج��ف��ة ي��ٌد ص��اف��ح��ت��ه��ا ي��ٌد ال��رح��ي��ل ح��اَن ي��وَم اف��ت��رَق��ْت ك��م��ا
ال��خ��ائ��ف��ة ال��رغ��ب��ة ان��ح��لَّ��ت ك��م��ا ال��ب��ع��ي��د ال��ط��ري��ِق ف��ي ال��ُخ��َط��ى ك��رج��ع

∗∗∗
ال��ُم��ت��َع��ِب ال��ح��ارس ُخ��َط��ى وإال ال��س��ك��ون إال ش��يء وال وتُ��ص��غ��ي
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وأساطري أزهار

ال��َم��ك��تَ��ب ع��ل��ى ال��ظ��الِل وخ��ف��ُق ال��ض��ئ��ي��ل ال��ض��ي��اء ارت��ع��اش وإال
ال��ب��ال��ي��ة وأس��ف��ارك
ت��س��ي��ر م��وت��ى ك��أش��ب��اُح
ال��ه��اوي��ة إل��ى َح��ي��اَرى
— ق��ص��ي��ر ادك��اٍر وُح��ل��م —

ال��ش��اردة ُروح��ك ال��دَُّج��ى وراء ال��ك��ئ��ي��ب ال��ش��راِع م��ث��ل وت��ن��س��اُب
ال��م��اردة ال��ي��د ع��ن��ك وت��ط��وي��ه ال��ن��ج��وم ك��ال��ت��م��اِع وج��ه��ه��ا ت��رى
ال��ج��ام��دة أل��وانُ��ه وت��ن��ه��اَر ال��ث��ق��ي��ل ال��ض��ب��اُب ي��ذوب أن إل��ى
ال��ب��اردة ال��ُج��ثَّ��ة ع��اَدت ك��م��ا ال��ل��ق��اء ت��س��ت��ع��ي��د ذا أن��َت ف��ه��ا

∗∗∗
ال��ض��ائ��ع��ة ال��س��ل��وة يَ��ن��ُش��د ك��م��ن ال��ك��ت��اب ن��ح��و يُ��م��ن��اك وت��م��ت��دُّ
ال��س��اط��ع��ة: ال��ن��ج��م��َة خ��اط��َب وق��د ال��م��ري��ض ال��ع��ب��ق��ري م��ع ف��ت��ب��ك��ي

ك��وك��ُب ي��ا ت��م��ن��ي��ُت
أن��ام ك��ه��ذا، ث��ب��اتً��ا
ال��ظ��الم ف��ي ص��دره��ا ع��ل��ى
ت��غ��رُب ك��م��ا وأف��ن��ى

ال��ق��اف��ل��ة س��ارِت ك��م��ا ب��ط��ي��ئً��ا، ال��ق��دي��م ال��ض��ي��اءُ ُرؤاك ويَ��غ��ش��ى
ال��ن��اح��ل��ة ال��ج��دوِل ص��ف��ح��ِة ع��ل��ى ال��َم��ِغ��ي��ب ان��ع��ك��اس م��ث��ل ال��ب��اَب تَ��َرى
اآلف��ل��ة ال��غ��رف��َة ل��ك يُ��ن��ي��ُر ال��ق��دي��م ال��ض��ي��اءُ رؤاك ويَ��غ��ش��ى
ال��ه��ائ��ل��ة! الن��ت��ف��اض��ِت��ك ف��ي��ا ال��ق��دي��م ال��ض��ي��اء ُرؤاَك ويَ��غ��َش��ى

∗∗∗
ال��ع��اري��ة ال��ك��رم��ة م��ن ِظ��الًال األص��ي��ُل ع��ل��ي��ه أل��ق��ى ال��ب��اب تَ��َرى
ال��ب��اق��ي��ة ال��ق��وة ب��ه ع��َص��رن��ا ط��وي��ل اع��ت��ن��اٍق غ��ي��ُر ك��ان ف��م��ا

ال��س��ن��ي��ن ع��بء وأل��ق��ي��ُت
ص��دره��ا ع��ل��ى ورأس��ي،
ال��ي��م��ي��ن ع��ل��ي��ه ف��ش��دَّْت
… ث��غ��ره��ا م��ن وأدنَ��تْ��ُه
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لقاء ذكرى

ف��ات��رة ق��ص��ٌة — ال��ه��وى ب��غ��ي��ِر — ال��ح��ي��اة ال��ح��ي��اة؛ أن وأي��ق��ن��ُت
ال��ع��اط��رة ب��أن��ف��اس��ه��ا خ��ي��اِل��ي أل��ه��بَ��ْت ال��ت��ي ب��غ��ي��ر وأن��ي
ال��س��اخ��رة األع��يُ��ن وتَ��خ��نُ��ق��ه ال��رج��ال ازدح��ام يَ��ُش��قُّ ش��ري��ٌد
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مالل

ُس��ه��اِدي ع��ل��ى اآلف��الِت ِم ب��ال��ن��ج��و غ��ام��ا ل��ي��الن
ف��ؤاِدي؟! ي��ا وتَ��خ��ِف��ُق لُ��ق��ي��ا وال وع��ٌد ال ي��وم��ان.
أراه��ا وال ب��ال��ظ��الِم ِري ان��ت��ظ��ا س��ي��م��ت��ل��ئُ وغ��ًدا
ك��ت��اب��ي ع��ل��ى وت��س��ت��ق��رُّ ـ��ِق ال��ط��ِري��ـ ف��ي ع��ي��ن��ي وت��ج��وُل
ب��اك��ت��ئ��اب��ي وأس��خ��ُر ت��ي س��اع��ا ب��األق��داح وأك��ي��ُل
ه��واه��ا ع��ل��ى وأس��ت��ف��ي��ُق ءِ ب��ال��ش��ت��ا أح��ل��م وأن��اُم

∗∗∗
ال��ط��ري��ق أق��ص��ى ف��ي راَن ـ��ٌد وح��ي��ـ وم��ص��ب��اٌح س��أٌم
ق��ل��ي��َال ف��ل��وَّن��ه��ا ب��ه ـ��َن ال��ع��اب��ِري��ـ ُوج��وه م��رَّْت
ح��ري��ق ف��ي ي��ب��رح ول��ي��س ِم، ال��ظ��ال ف��ي وغ��اب��ت م��رَّْت
ال��ط��وي��َال ال��درب ف��ض��اؤه��ا ـ��ُل يُ��ط��ي��ـ ون��اف��ذٌة س��أٌم
ال��وج��وم ق��رارت��ه��ا ف��ي ءَب ت��ث��ا وم��رآة س��أٌم
ال��ق��دي��م وال��ب��اُب أَق��داُح واْل��ـ ال��ج��وف��اء ال��ُغ��رف��ة

∗∗∗
ال��ذك��ري��ات َوي��َح وك��ان، ن وك��ا ه��ًوى ك��ان ب��األم��ِس
ال��م��س��اء ن��ج��م وق��ادن��ا ـ��َن؟» أتَ��ص��ُدِق��ي��ـ «واف��رح��ت��اُه
واش��ت��ك��اء ن��ج��وى وأل��ُف ـ��ِد ال��ب��ع��ي��ـ ال��درِب ذل��ك ف��ي
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وأساطري أزهار

ال��ط��ري��ق أض��واء يَ��ُع��دُّ ُق وال��ع��ن��ا وت��ن��أى، ت��خ��بُ��و
ال��ع��م��ي��ق ال��ص��م��ُت وخ��يَّ��َم َن، وك��ا ه��ًوى ك��ان ب��األم��س

∗∗∗
ال��خ��ري��ف أوراق م��ث��َل ِدك ف��ؤا إل��ى ال��م��الل دبَّ
ال��ح��ف��ي��ف ح��ش��رج��ُة أت��ل��ك ـ��َن؟ ت��ه��م��س��ي��ـ م��اذا «أه��واك»؟
ال��ش��ت��اء؟! روح ظ��ل��ه��ا ـ��ِل��ق يُ��ْق��ـ ص��ف��راء دوح��ٍة ف��ي
ال��ج��ل��ي��د م��ن س��ح��اب��ت��ان ـ��ِك م��ق��ل��تَ��يْ��ـ ف��ي ت��ن��ظ��ري! ال
ف��ض��اء وال وت��زح��ف��ان ـ��َب ل��ه��ي��ـ وال ت��ت��ألَّ��َق��ان
ال��ب��ع��ي��د! ال��درب وح��طَّ��َم ِن ال��ج��ف��و ع��ل��ى ال��ع��ن��اق ف��لَّ

٣ / ٥ / ١٩٤٨
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هناية

… الواهية أضلُعَي وتنهار ، عينيَّ يف األدُمع تجفَّ حتى سأهواك
هي

١

الدروب فكلُّ لغريي أضيئي
الشاردة، املقلة عىل سواءٌ

أَءُوب ال مجهٍل إىل سأميض
الباردة، الجثة عادت فإن

الخاويات األعنُي عىل فألِقي
السماء. طيب

الخابيات الرؤى لعلَّ
الضياء، أطراَفهن مسَّ إذا
املجهِل: ذلك عن َْن يُخربِّ

والجدوِل والغاب الريح عن
نجوم! يا لها أضيئي

https://jadidpdf.com



وأساطري أزهار

٢

بعيد نداءٌ «… حتى «سأهواك
الزمان قهقهات عىل تالَشْت
مكان، يف ظلمٍة، يف بقاياه.

يُعيد: خيايل يف الصدى وظلَّ
نواح سأهوى» حتى «سأهواك
الرياح، الظالم يف أعوَلْت كما

للصدى يا س…» … حتى «سأهواك
النائية: الساعة إىل أصيخي

رنني بقايا «… حتى «سأهواك
العاتية، اتها دقَّ يَن تحدَّ

الغدا، حتى تحدَّيَن
العاشِقني! أَكذَب ما «سأهواك»
تَصُدِقني. … نعم «سأهوا…»

٣

املخيف الظالم وتحت ظالٌم
الفضاء تستقبالن ِذراعان

الخريف اصفرار أبعد
الشتاء؟ يَجيء أالَّ تُريدين
لقاء؟! يا الهوى وأين لقاءٌ
النائية، القرية من َعويٌل

الغريق، فتاة ينادى وشيٌح
الطريق، وذاك الطريق بهذا
الخالية الضفة إىل ويميش

املياه، عنه يُسائل
فتاه، يدعو … بالنهر ويرصخ
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نهاية

الشاحب ومصباحه
الناضب زيته «ُسدى» يُغني

يراه!» «ُمحاٌل
القاتمة الصفحة عىل ويحنو

عارمة، لهفٍة يف يَُحدُِّق
ُمقلتاه صادفت فما

الحزين املكَفهرُّ وجهه سوى
املياه يف رعشٌة تُرجرجه
تراه.» لن «ال تُغمغم

٤

األخري اللقاء نسيِت ا أحقٍّ
…؟ اللقاء نسيِت ا أحقٍّ

قصري صيٍف ُحلم الهوى أكان
الشتاء؟ جليد يف خبا

جليد يف خبا
يُعيد: خيايل يف الصدى وظلَّ

جليد.» يف خبا … جليد يف «خبا
الزمان يُهيل ُحلٍم ُربَّ ويا
الثقال والسنني الرؤى عليه

الهالل ُشحوب ويبقى فتميض
باألرجوان يلون

القمر، وصمَت النجوم شحوَب
جديد، ُحلم كلِّ يف ويُومض
الشجر وظل الهالل ُشحوب

البعيد؟ الرشاع وطيف

٢٦ / ٥ / ١٩٤٨
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الظلامء القرية يف

١

التالل، خلف ناره يُطفئ الوسنان الكوكب
الظالم يُسربه ار الهدَّ والجدول

يزال ال وميًضا، إالَّ
تنام، ال عنٍي مثل ويرسب يطفو

البعيد النجم به ألَقى
تريد؟ ماذا ساعة؟ ُ تهدأ لسَت لَك، ما قلب يا

حني، بعد جديٍد، من يُِرشُق وسوف غاب النجم
نام، ثم َهينَم ار الهدَّ والجدول

والحنني! فؤادي يا ق التشوُّ دع الغرام، ا أمَّ

٢

وتنساني؟ … أذكرها أأظلُّ
بالرُّقاد؟ تنعم وهي احتضار، ِشبه يف وأبيُت

الثاني حبيبها عيوُن ْت شعَّ
فؤادي ا أمَّ الرؤى، عىل امُلسبََلنْي ناظَريها يف

ضلوعي، يف يهمُس، فيظل
خشوع. يف يهمس يظل … هواي خانت التي باسم
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وأساطري أزهار

البحار: يف أحلُم سوف حنٍي بعد … سأغفو إني
… بعيد من تلمُع وهي املرافئ أضواء هاتيك

… انتظار يف املرافئ تلك
تبيد. أصداءٍ مثَل … فيها األضواء تتحرَُّق

٣

والدروب، املعابر خاوية الظلماء القرية
الخريف أيام مثل فيها األصداء تتجاوب

تذوب، بطءٍ يف … جوفاء
التالل عىل التالل، عىل هناك … املوتى واستيقظ
الحفيف. إىل ويُنِصتون الحقول، يف تُعِول الريح

الهالل إىل يتطلَُّعون
القبور إىل ويرجعون … الثقيل الليل آخر يف

النشور! متى يتساءلون
الوحيد. الربج ساعة املدينة يف تُقَرع واآلن

البعيد. الغاِب يف … الظلماء القرية يف لكنني

٤

النهار ذراَعيه يف تقيض سواي، تُِحبُّ دعها
هواه، عن يَُحدُِّث أو يعبس األحالم يف وتراُه

ساعداه سيهِوي فغًدا
إطار، يف باهتات، خطوٍط عىل الجليد، مثل

رسائل الشاحبات الرفوف وعىل
الوعود بها العنكبوت، نسيج عىل ، تلفُّ عادت

يعود، لن تهمس: والريح
ذابل، اٍج ِرسَ من ِظلٌّ املرآة ُن ويَُلوِّ
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الظلماء القرية يف

كتاب يف تَُحدُِّق امرأٌة وِحياَله
اكتئاب. يف وتبُسُم باٍل،

٥

التالل. خلف ناره يُطفئ الوسنان الكوكب
الظالم يُسربه ار الهدَّ والجدول

يزال ال وميًضا، إال
تنام؛ ال عنٍي مثل ويرسب يطفو

البعيد. النجم به ألقى
تُريد؟! ما تعرف لسَت اكتئاٍب، يف مالك قلُب، يا

٢٠ / ٦ / ١٩٤٨
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ولقاء لقاء

ه��واَه��ا أَُغ��نِّ��ي ال��ت��ي ول��س��ِت ُح، ال��رُّو ت��ح��ل��م ب��ه��ا ال��ت��ي أن��ِت ل��س��ِت
ال��ش��ف��اَه��ا ال��ش��ف��اه م��ن ويُ��دن��ي ـ��ِك، ذراَع��يْ��ـ ح��ول��ي ي��ش��دُّ ح��بٌّ ك��ان
ص��َداه��ا! إالَّ ال��ع��ي��ون ف��ي ف��م��ا َح، ال��رُّو ي��س��رق ك��أن��م��ا واش��ت��ي��اٌق
ِس��واه��ا» أل��َق��ى «س��وف وغ��م��غ��م��ُت: ُه» س��أن��س��ا «إن��ي ف��ق��ل��ِت وان��ت��َه��ي��ن��ا،

∗∗∗
ال��م��الَال ي��دي��ِك ف��ي وش��اه��دُت ـ��ِت، ت��ث��اءبْ��ـ ح��ت��ى ال��ل��ق��اءُ ط��اَل أم��ِس
ال��ش��م��اَال ت��رم��ق��ان وع��ي��ن��اِك ِك يُ��م��ن��ا ت��ط��وي��ه ال��ن��س��ي��ج ارت��خ��اء ف��ي
ال��ظ��الَال ع��ل��ي��ه ي��دي ت��رم��ي ـ��ُج��وِر ال��م��ْه��ـ وال��م��ق��ع��د ال��ط��وي��ل، ال��غ��ي��اب ف��ي
س��ؤاًال تُ��ل��ق��ي ث��م وت��رت��دُّ ِب ال��ك��و م��ن ت��دن��و ال��ِب��َط��اء ال��ش��ف��اِه ف��ي

∗∗∗
ال��ب��ائ��س��اِن؟ وح��دن��ا ن��ح��ن أم ُق؟ ��ا ال��ُع��شَّ ي��ل��ت��ق��ي أه��ك��ذا ال��ت��ق��ي��ن��ا،
ال��ث��وان��ي ي��ع��دُّ خ��اف��ٌق وال ِب، ال��ب��ا ع��ل��ى ان��ت��ظ��اري ف��ي ذراع��ان ال
ُم��ق��ل��ت��اِن وال ُق��ب��ل��ٍة، ف��ي م��ان األَْز ي��ع��ص��ر ف��ٌم وال ان��ت��ظ��اري، ف��ي
ك��ي��ان��ي م��ن واألس��ى وال��داءَ ، ـ��نَ��يَّ ع��يْ��ـ م��ن وال��دم��ع ال��ط��ري��ق ت��س��رق��ان

∗∗∗
ال��غ��روِب اك��ت��ئ��اب ب��اب��ه��ا ع��ل��ى ـ��َض��ى أَْغ��ـ ُغ��رف��ة ف��ي ال��ل��ق��اء س��ئ��م��ُت ق��د
ال��ل��ه��ي��ِب خ��ف��ق ب��ه��نَّ تَ��َراءَى ت وال��م��زه��ريَّ��ا ال��ك��س��ول، ال��ض��ي��اء
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وأساطري أزهار

ال��ك��ئ��ي��ِب ال��غ��دي��ر ��ِة ض��فَّ ف��ي ـ��راءَ ص��ْف��ـ دوح��ٍة ف��ي ال��ث��ق��ي��ل ك��ال��ج��ن��اح

∗∗∗
م��ه��ج��وُر م��ع��ب��ٌد اح��ت��واه��ن ـ��ِل ال��ت��م��اث��ي��ـ م��ث��ل ال��وج��وه واح��ت��ش��اد
األس��ي��ُر يُ��ِط��ل ك��م��ا ف��ع��ادْت ـ��ِري ث��ْغ��ـ ع��ل��ى ال��ت��الق��ي ق��ب��ل��ة َس��م��رت
ال��ك��س��ي��ر ال��ج��ن��اح يَ��خ��ِف��ق ك��م��ا ئ��ي، ال��ن��ا ب��ي��ت��ه إل��ى س��ج��ن��ه ُك��وى م��ن
ال��ص��خ��وُر! ف��ح��طَّ��َم��تْ��َه��ا ج��اش��ت َق��اءِ ال��زَّْر ك��ال��م��وج��ة ال��ب��ع��ي��د، ل��ل��غ��دي��ر

∗∗∗
ب��ال��ع��ي��وِن ال��ت��ق��اؤن��ا وح��ت��ى ـ��ِث، األح��ادي��ـ ب��ي��ن ال��ح��دي��ث ح��ت��ى ع��زَّ
ال��ج��ن��وِن م��ث��ل س��اع��ديَّ وف��ي ـ��ِر، األع��اص��ي��ـ م��ث��ل ال��ش��ق��ي ف��ؤادي ف��ي
ال��ح��زي��ِن ال��ض��ي��اء إل��ى اش��ت��ي��اًق��ا ِك ِل��لُ��ق��ي��ا ش��وق��ي أك��ان ال��ت��ق��ي��ن��ا؟
وال��ل��ح��وِن وال��ُخ��َط��ى وال��ش��اي َف��اءِ، ال��َج��و ال��غ��رف��ة ف��ي ال��وج��وه واح��ت��ش��اد

∗∗∗
ال��ض��ئ��ي��َال وال��ض��ي��اء ت��س��لَّ��ْل��َن ِب ال��ب��ا ف��ج��وِة م��ن وال��ل��ح��ون، ال��ُخ��َط��ى
ذل��ي��َال اب��ت��س��اًم��ا وي��ع��ك��س��ن��ه ءٍ بُ��ط��ـ ف��ي ال��ن��ور ت��ش��رب واألزاه��ي��ر
ال��ح��ق��وَال ذََك��رُت وق��د ب��رأس��ي ق��ي وإط��را ال��ح��ي��ارى ك��اب��ت��س��ام��ات��َي
وال��ن��خ��ي��َال وال��ش��ذى، ب��ال��ن��ور ـ��ُم��ور ال��م��ْغ��ـ وال��م��ع��ب��ر ال��طَّ��روب، وال��غ��ن��اء

∗∗∗
ال��ُم��َض��اُع ال��غ��رام ول��ك��ن��ه ُح، ال��رُّو ت��ح��ل��م ب��ه��ا ال��ت��ي أن��ِت ل��س��ِت
وال��ش��راُع وال��ض��ح��ى وال��ش��ط ـ��داء، واألنْ��ـ ال��ن��ور ف��ي ال��ع��اب��رات ال��ُخ��َط��ى
ال��ت��م��اُع ال��ش��ف��اه ف��ي ولِ��ل��ن��وِر ـ��َرى، أُْخ��ـ إل��ى تُ��َم��دُّ ي��ٌد ال��ت��ق��ي��ن��ا:
ِذراُع! وتُ��ط��وى ف��ٌم ي��دن��و ث��م ف��ي��ِه ��اة ال��ُم��رجَّ ال��ُق��ب��ل��ة ت��رق��ص

∗∗∗
ال��ل��ق��اءِ ان��ت��ظ��ار ول��ك��ن��ه ُح، ال��رُّو ت��ح��ل��م ب��ه��ا ال��ت��ي أن��ِت ل��س��ِت
ال��م��س��اءِ اك��ت��ئ��اُب ��ه��ا ل��فَّ إذا ُح ال��رُّو ت��ح��ل��م ب��ه��ا ال��ت��ي ان��ت��ظ��ار
ق��م��راءِ ض��ف��ٍة ك��ل م��ن أَص��داءُ اْل��ـ وان��ث��ال��ت ال��ح��ن��ي��ن، واس��ت��ب��دَّ
ُم��ض��اءِ ك��وٍخ ب��اب ك��ل وم��ن ءٍ، ن��ا ع��ال��ٍم ف��ي ال��ع��ي��ون، ت��راه��ا ال
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ولقاء لقاء

∗∗∗
ال��ط��ري��ِق ام��ت��داد ع��ل��ى ح��ي��َرى، ـ��ْرَف ال��طَّ��ـ تُ��ج��ي��ل ان��ت��ظ��اري، ف��ي اآلن إن��ه��ا
س��ح��ي��ِق م��ك��اٍن م��ن ت��ن��س��اُب ـ��داء ب��األص��ـ م��اَج ق��د ال��ك��ئ��ي��ب وال��م��س��اءُ
ب��ال��ت��ص��ف��ي��ِق ي��ه��ي��ُم ش��راًع��ا ئ��ي ال��ن��ا ال��ش��اط��ئ ف��ي ف��إن «ات��ب��ع��ي��ن��ا
ع��م��ي��ِق» ان��ت��ظ��اٍر ف��ي ِذراع��اُه ْت وام��ت��دَّ ن��اداِك، ال��م��ج��ه��ول وال��ح��ب��ي��ب

١٤ / ١٢ / ١٩٤٨
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ُحبا؟ كان هل

هياًما؟ أَلَقى الذي نَي تُسمِّ هل
غراًما؟ أم باألماني؟ جنونًا أم

وابتساًما؟ نوًحا ؟ الحبُّ يكون ما
التالقي حان إذا الحرَّى األضلُع خفوَق أم

باشتياقي فراًرا فأطرقُت، َعينَينا، بني
ما إذا تسقيني، ليس سماءٍ عن

أواما. إال ُمستسقيًا جئتها
∗∗∗

رشابي يف ِظالٍّ أصبحَن لو الحور، العيون
ِصحابي أيدي يف األقداح ِت جفَّ
بالحباِب. حتى يَحَضنْيَ أن دون

مكانًا كَرى، السَّ حافاتِك من كأُس، يا هيِّئِي
شفتانا يوًما، فيه، تتالَقى

والتهاِب خفوٍق يف
اقرتاب. ظلُّ آفاقه يف شاَع وابتعاٍد

∗∗∗
تستجيبي لم لو املكلوُم قلبَي تمنَّى كم

قريِب، من أو للهوى، بعيٍد من
حبيب! من التالقي، قبل تعريف، لم لو آِه
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وأساطري أزهار

َفاَها الشِّ هاتيَك مسَّ ثغٍر أيُّ
آًها؟ ثم آًها شكواُه ساكبًا

هواها: عن سؤايل معنى جاهٌل أني غري
هواَها؟ يا هواها من يشءٌ أهو

∗∗∗
الطروبَا الضوء أحسُد

يذوبا أن يُالقي، مما ُموِشًكا،
التثاًما، عَر الشَّ أوسع رباٍط يف

وآنًا آنًا، ألوانه من البكُر السماءُ
أُرجوانا. إال الطرف يُنيُل ال

السجني، الضوء ذلك من ملحٌة قلبي َليَْت
يني. َخربِّ هذا؟! كلُّ ، حبٌّ أهو

٢٩ / ١١ / ١٩٤٦
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الثالث املوعد

ال��س��ح��اب إل��ى ال��ن��ائ��ي��اِت، ِت ال��ب��ي��و م��ن ال��ن��ه��اُر ف��رَّ
وال��ض��ب��اب ب��ال��ك��واك��ب ـ��لُ��م ت��ْح��ـ زرق��اءَ ُش��رف��ٍة م��ن
ك��ت��اب ع��ل��ى وُم��ق��ل��تَ��ي��ن ـ��ق، ال��ط��ري��ـ ع��ل��ى ُم��ق��ل��تَ��ي��ن م��ن

∗∗∗
ال��ُم��س��ت��س��رَّة وال��ن��ج��وُم ِف��ذُ ال��ن��وا ت��ح��رق��ه ال��درُب
خ��م��َره األوه��اُم وت��ش��رب ُل ال��ظ��ال تَ��زَح��م��ه س��ك��راُن
ف��ك��رة ش��ب��ُه ت��أت��ي؟» «ف��ي��َم ـ��ِم��ُس: وت��ْه��ـ ت��أت��ي ال ه��ي��ه��اَت،

∗∗∗
ال��ظ��الم إل��ى رس��ب��َن رًؤى ِك ُم��ق��ل��ت��ا أذك��رت��ن��ي ق��د
واب��ت��س��ام ُش��ح��وٍب م��ن ٍب ض��ب��ا ف��ي ت��س��ب��ُح زرق��اءَ
ال��غ��م��ام أش��ب��اح ب��ي��َن ُك��ُض تَ��ْر ال��ق��م��راءَ ال��ل��ي��ل��َة

∗∗∗
ص��ف��اِئ��ه ف��ي يَ��غ��رُق ي��ك��اد ـ��ِن، ال��ح��ن��ي��ـ ع��ل��ى ي��ذوُب أف��ٌق
غ��ن��اِئ��ه َص��َدى ف��ي��ه ض��اَع ٍح، َج��نَ��ا م��ن ظ��لٌّ ي��ط��وي��ه
ان��ط��ف��ائ��ه ف��ي ف��أُوِم��ُض ـ��ِم��ل��ن��ي، تَ��ْح��ـ ال��س��وداء أه��دابُ��ِك

∗∗∗
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وأساطري أزهار

س��ت��اًرا وأن��س��ج��ه��ا ـ��ام��ي أيَّ��ـ ت��م��رُّ س��وف أن��ِت؟! َم��ْن
اس��ت��ع��اًرا تَ��س��ت��ِع��ُر وْه��ي ُه��ِك ِش��ف��ا تُ��ح��رق��ُه ه��ي��ه��اَت
ال��ق��راَرا ي��خ��ت��رُق ل��ي��س ِظ��لٌّ ف��أن��ِت ت��ل��م��س��ي��ه ال

∗∗∗
ال��ط��ري��ِق م��ص��اب��ي��ِح م��ن ي��ا بَ��َق��ا س��وى ال��ف��ض��اءُ، م��ات
ب��ري��ِق م��ن ج��داوَل ف��ي ـ��ض��ُب ت��نْ��ـ األض��واء، م��ب��ه��ورِة
ال��ع��م��ي��ِق ال��ل��ي��ِل ف��ِم ع��ل��ى ُل ال��ظ��ال ت��خ��ن��ق��ه��ا ص��ف��راء

∗∗∗
ك��ال��رم��اِد؟ ي��أس��ي وف��ي��َم ِغ؟ ك��ال��َف��را ان��ت��ظ��اري ف��ي��َم
ف��ؤادي س��وى — أص��اخ وإن — ُل ال��َم��لُ��و ال��درب ي��س��م��ع ل��ن
أُن��ادي؟ وم��ن أن��ِت؟ أي��ن ـ��ِس��ي! ن��ْف��ـ وي��ح ف��ؤاُدِك، أم��ا
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الربيع ُأخريات يف

أس��ح��ارْه م��ن ال��س��اج��ي��اِت ف��ي ح ـ��الَّ ال��ف��ـ غ��ن��وَة ي��ا ال��ح��ق��وِل، ض��ي��اء ي��ا
اح��ت��ض��اره ق��ب��ل ص��داِك ف��بُ��لِّ��ي دي، ال��وا ف��ي زال م��ا ف��ال��رب��ي��ع أق��ِب��ِل��ي؛
آث��اره م��ن ال��ش��رود وغ��ي��ر ُه، ب��ق��اي��ا إالَّ ال��ع��ي��وُن ت��ص��ي��ُب ال
ق��راره ف��ي وت��رت��م��ي ع��ن��ه��ا ـ��ي��اءَ األْف��ـ ت��ن��ف��ض ج��دوٍل ع��ن��د دوح��ًة
أيَّ��اره م��ن إل��ي��ِه ف��رَّْت ـ��ن��اءَ غ��يْ��ـ زه��رٌة م��ل��ع��ٍب ك��ل وع��ل��ى

∗∗∗
أح��ج��اِره م��ن وال��ع��اب��س��اُت ـ��ُج��وُر، ال��م��ْه��ـ وال��م��ع��ب��ُر ال��ك��ئ��ي��ب، ال��م��س��اءِ ف��ي
ب��ان��ف��ج��اِره ال��م��دى تُ��وِه��َم أن ـ��غ��اء اإلْص��ـ ش��دَّة م��ن ت��ك��اد ُم��ص��غ��ي��اٌت،
أش��ج��اِره م��ن ال��ع��ت��ي��ُق وَح��فَّ ـ��ُح ال��ري��ـ ه��بَّ��ِت ُك��ل��م��ا ال��درَب، أَرُم��ق
ن��ه��اِره ش��ك��وى ال��ن��ج��وَم ي��ب��ثُّ ٍح ف��الَّ نَ��وُح ال��رُّب��ى أذه��ل ُك��ل��م��ا
ج��واِره ف��ي وال��ذي ��ف��ِح ال��سَّ ع��ل��ى ِف��ي ال��غ��ا ال��ص��دى ف��اس��ت��ف��اق ل��ي��ل» «ي��ا ص��اَح:
ق��ي��ث��اِره! ع��ل��ى ال��ص��دى َون��اَم ـ��ُل» ل��يْ��ـ «ي��ا َرج��ُع رب��وٍة ك��لُّ ف��إذا
اخ��ض��راِره ف��وق ال��ح��ش��ي��ش ب��ي��ن ـ��ض��اءِ ال��ب��يْ��ـ أق��دام��ِك خ��ف��ُق م��ن��ُه��نَّ أي��َن
داِره غ��ي��ر ف��ي ال��ض��ي��اءُ ف��ج��ال ـ��ِن م��داَريْ��ـ م��ن أف��ل��ت��ا ن��ج��َم��ي��ن م��ث��َل
��اِره! خ��مَّ م��ن ال��رح��ي��ق ي��س��رق��ان اس��ت��ف��اق��ا أب��يَ��َض��يْ��ن ف��راَش��ي��ن أو

∗∗∗
ان��ت��ظ��اِره ف��ي ي��وُم��ه زال م��ا ـ��ن��اُن، َوْس��ـ َم��وِع��ٌد ظ��ل��م��ٍة ك��لِّ ف��ي أن��ِت
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ديوانشعر

ِشعري ديوان ُمستعريات إىل

ي��ن��ت��ق��ُل ب��اَت ال��ع��ذارى ب��ي��ن َغ��َزُل م��ل��ؤه ِش��ع��ٍر دي��وان
واألم��ُل وال��ح��بُّ ص��ف��ح��اِت��ِه ع��ل��ى ت��ه��ي��ُم ال��ح��رَّى أن��ف��اس��َي
ال��ُق��بَ��ُل ج��ن��ب��ات��ه ف��ي وتَ��ِرفُّ ب��ه��ا أن��ف��اُس��ُه��نَّ وس��ت��ل��ت��ق��ي
ي��ن��ت��ق��ُل ب��ات ال��ع��ذارى ب��ي��ن غ��زُل م��ل��ؤه ش��ع��ٍر دي��وان
ي��ه��وى؟ ال��ت��ي َم��ن ت��ق��ول: ك��لٌّ وال��ش��ك��وى ال��نَّ��وَح رأي��َن وإذا
ن��ش��وى س��ط��وره، ب��ي��ن ـ��ف��ح��ات، ��ـ ال��صَّ ع��ل��ى ن��ظ��رات��ه��نَّ وس��ت��رت��م��ي
ن��ج��وى م��ن ف��ي��ه م��ا ويُ��ث��ي��ره��ا أًس��ى ال��ن��ه��وُد ت��رت��جُّ ول��س��وَف
ي��ه��وى؟ ال��ت��ي َم��ن ت��ق��ول: ف��م��ض��ت ف��ات��ن��ت��ي َق��رأَت��ه ول��ُربَّ��م��ا
ال��ن��ائ��ي ب��ح��ب��ي��ب��ه��ا أذَك��ْرتَ��َه��ا ع��ذراءِ ُربَّ ِش��ع��ري، دي��واَن
وأص��داءِ أن��ف��اٍس وش��ت��ي��َت ُم��َق��بِّ��َل��ًة ش��ف��ًة ��َس��ْت ف��ت��ح��سَّ
إغ��ف��اءِ ش��ب��ه ف��ي واس��ت��رس��َل��ْت ب��ي��ٍد ن��ه��وده��ا ف��وق ف��ط��َوتْ��َك
ال��ن��ائ��ي ب��ح��ب��ي��ب��ه��ا أذك��رتَ��َه��ا ع��ذراء ُربَّ ش��ع��ري دي��واَن
ث��اِن إل��ى ص��دٍر م��ن ألِف��رَّ دي��وان��ي أص��ب��ح��ُت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
ت��ه��وان��ي ت��ه��واَك م��ن ل��ي��َت ي��ا ل��ه: أق��ول َح��َس��ٍد ِم��ْن ب��تُّ ق��د
ف��اِن؟ وإنَّ��ِن��ي ال��خ��ل��وُد، ول��َك ثُ��م��ال��تُ��ه��ا ول��ي ال��ك��ئ��وُس أل��َك
ث��اِن إل��ى ص��دٍر م��ن ألِف��رَّ دي��وان��ي أص��ب��ح��ُت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
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ال��غ��ي��ِد وس��ائ��د ت��ح��ت وتَ��ب��ي��ُت وتَ��س��ه��ي��ِد ن��وٍح ف��ي س��أب��ي��ُت
م��ن��ك��وِد؟ غ��ي��َر ح��ظِّ��َك ب��اُل م��ا نَ��ِك��ٌد إن��ن��ي م��ن��ي؟ أول��س��َت
م��ع��م��وِد غ��ي��َر م��ن��ه��ا وخ��رج��َت م��ح��ب��ت��ه ف��ي ق��ل��ب��ي زاح��م��َت
ال��غ��ي��د؟ وس��ائ��د ت��ح��ت وت��ب��ي��ُت وت��س��ه��ي��د ن��وٍح ف��ي أأب��ي��ُت

٢٦ / ٣ / ١٩٤٤
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العذارى هنر

ف��روِع م��ن يُ��ش��اب��ُك وم��ا َك ُم��نْ��َح��نَ��ا ل��وال ن��ه��ر، ي��ا
ب��ال��دم��وِع تُ��ط��ف��أ ع��ي��ن��يَّ ف��ي ال��ب��س��م��ات ك��ان��ت م��ا

∗∗∗
ال��ظ��الُل ب��ابَ��ي��ه ت��س��دُّ ـ��ِد ال��ب��ع��ي��ـ ب��ال��ش��أِو ��بْ��َت، ح��جَّ
وال��ج��م��اُل ال��وداع��ُة ـ��اُه ُم��ح��يَّ��ـ ف��ي ت��الَق��ى وج��ًه��ا
ال��س��م��اءِ ت��ح��َت َج��َل��ْوتَ��ه��ا ـ��ذُ م��نْ��ـ ال��خ��ض��راءُ م��رآتُ��َك
ال��ص��ف��اءِ ذاك ف��ي ال��وج��ه َك ذا م��ث��ل ف��ي��ه��ا الَح م��ا

∗∗∗
ج��ان��بَ��ي��ِك ف��ي ن��ج��وم��ه ـ��ُق ال��ع��م��ي��ـ ال��ل��ي��ُل أوق��َد إن
ض��ف��تَ��ي��ِك ب��األش��ع��ة ـ��ُم��ر ت��ْغ��ـ األض��واءِ ��اح��َة ل��مَّ

∗∗∗
ال��ظ��الْم ت��خ��ت��رُق وْه��ي ِك��ِب ال��َك��َوا أل��ح��اَظ ن��اش��دَت
ت��ن��ام ح��ت��ى — ال��َك��َرى ـ��يْ��َن ��ـ ت��ش��هَّ وإن — ي��نَ��ْم��َن أالَّ

∗∗∗
ال��ن��ج��وِم زه��َر ي��ا ال��ك��وُن أظ��لَّ م��ا أس��ع��د «أن��تُ��نَّ
ال��ب��ه��ي��م!» ال��ل��ي��ِل ف��ي ال��وج��َه َك ذا أب��ص��رتُ��نَّ أن��تُ��نَّ
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∗∗∗
ال��ص��ب��اِح س��ن��ا األخ��ي��َر ـ��ْج��َم ال��نَّ��ـ رنَّ��ح م��ا إذا ح��ت��ى
ال��ج��ن��اِح م��ق��ص��وَص ْرق��اءِ ال��زَّ ال��ُق��بَّ��ِة ت��ح��َت ف��ان��َق��ضَّ

∗∗∗
ُم��ن��َح��ن��اِك أرق��ُب ـ��َم��ْه��ُج��وِر اْل��ـ ال��م��ع��ب��ر ف��وق أص��ب��ح��ُت
��ت��اِك ض��فَّ ش��ك��ات��ي ع��ن ـ��ُك��ُت وتَ��ْس��ـ ب��ال��ش��ك��وى ف��أب��وُح

∗∗∗
ح��ي��ن ب��ع��د م��ي��اُه��ِك ـ��ِرُق��ه��ا ت��ْس��ـ ال��س��م��راءُ ال��ف��ت��ن��ُة
وال��ج��ب��ي��ن ��َر ال��ُم��ن��ضَّ ـ��ْغ��ر وال��ثَّ��ـ وال��ع��ي��نَ��ي��ن ��ع��َر، ال��شَّ

∗∗∗
ال��ب��ع��ي��ِد األف��ق ُزرق��ُة ـ��ه��ا أط��ل��ق��تْ��ـ ال��ه��ج��ي��رة ف��إذا
ل��ع��وِد ُع��وٍد م��ن ي��ف��رُّ ِح ال��َج��نَ��ا م��ق��ص��وُص ف��ال��ظ��لُّ

∗∗∗
��ف��اه ال��شِّ ذاب��ل��ة ـ��خ��ط��واِت اْل��ـ ب��ط��ي��ئ��ة إل��ي��َك س��اَرْت
ال��م��ي��اه ت��غ��ت��رُف ال��رَّْخ��ص ِن ب��ال��ب��ن��ا َظ��م��أى ج��اءَتْ��َك

∗∗∗
ال��ق��ري��ِب ال��م��دِّ ب��م��وع��ِد ِد ال��ف��ؤا م��خ��م��وَر ُع��ْدُت ك��م
وال��وث��وِب ب��ال��ت��ط��لُّ��ِع ـ��رَة ال��ظ��ه��ي��ـ أق��ت��ح��ُم ج��ذالَن

∗∗∗
��م��وت ال��صَّ ��َع��ُف وال��سَّ ـ��َغ��رب��ي، اْل��ـ ال��ش��اط��ئ ف��وق ال��ت��وُت
ت��م��وت ب��ي��ن��ه��م��ا وه��ي ِت��ي، ��دا ت��ن��هُّ ي��ج��ه��الن ال

∗∗∗
َع��ق��رب��اه��ا ِظ��الٍل م��ن ـ��ب��ُة ال��ح��ب��ي��ـ س��اع��ت��َي وال��غ��اب
يَ��َراه��ا ق��د ح��ي��ٍن ب��ع��د ِف��ي ط��ْر أن أن��ب��آن��ي ك��م
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∗∗∗
َج��ْزِر ك��ل أواخ��َر ـ��َع��ات��ي اْل��ـ َك م��دُّ ي��س��ق��ي وال��ي��وَم
ي��ج��ِري أرج��وه ب��م��ا ه��ذا وال ي��ج��ل��وه��ا، ذاك ال

∗∗∗
ال��ِج��رارا! ي��ح��ت��ض��ُن وع��اد ـ��ُر ال��خ��ري��ـ س��ِك��ر إن وال��ي��وَم
ال��َع��ذاَرى؟! ن��ه��َر ي��ا ��ب��ُر ال��صَّ ـ��َف ف��ك��يْ��ـ َع��ذْرائ��ي أَل��َق ل��م

٢٨ / ٤ / ١٩٤٦
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